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

1.10. Resolucions

Resolució 787/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
Tram. 250-01115/10
Adopció p. 13

Resolució 788/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’una assemblea parlamentària de les Nacions 
Unides
Tram. 250-01150/10
Adopció p. 13

Resolució 789/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les gestions amb el Govern de l’Estat per a instar el Govern 
de Moçambic a protegir els drets humans, amb especial 
atenció a la protecció dels drets de les dones i les nenes
Tram. 250-01152/10
Adopció p. 14

Resolució 790/X del Parlament de Catalunya, de 
suport als pobles indígenes i les comunitats camperoles i 
afrodescendents de Colòmbia en la defensa de llurs terri-
toris
Tram. 250-01162/10
Adopció p. 14

Resolució 791/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la protecció dels pobles indígenes i les comunitats afrodes-
cendents i camperoles de Colòmbia
Tram. 250-01163/10
Adopció p. 15

Resolució 792/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’abolició de les detencions administratives a Israel i sobre la 
ratificació de l’Estatut de Roma pel Govern israelià
Tram. 250-01165/10
Adopció p. 15

Resolució 796/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent 
al 2012
Tram. 258-00022/10
Adopció p. 15

Resolució 797/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 256-00031/10
Adopció p. 16

Resolució 798/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el mapa de zones del sistema tarifari integrat i la implemen-
tació de la T-Mobilitat
Tram. 250-01137/10
Adopció p. 16

Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els comptadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10
Adopció p. 16

Resolució 800/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament dels deutes a l’empresa municipal Vimusa, Ha-
bitatges Municipals de Sabadell, SA
Tram. 250-01144/10 i 250-01166/10
Adopció p. 17

Resolució 801/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’itinerari i la freqüència de pas de l’autobús interurbà que 
connecta Rubí amb l’Hospital de Terrassa i la implantació 
d’una tarifa social
Tram. 250-01148/10
Adopció p. 18

Resolució 802/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el règim d’autorització ambiental, la publicació telemàtica 
dels resultats i el control de les emissions dels ecoparcs
Tram. 250-01153/10
Adopció p. 18

Resolució 803/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la destinació d’una partida pressupostària de la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins 
de Gimenells i el Pla de la Font
Tram. 250-01155/10
Adopció p. 19

Resolució 804/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures i les actuacions per al millorament de la carrete-
ra N-230 entre Catalunya i Aragó
Tram. 250-01173/10
Adopció p. 19

Resolució 805/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cessió d’un local de l’Incasòl situat al barri de Verdun, de 
Barcelona
Tram. 250-01177/10
Adopció p. 20

Resolució 806/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la facilitació del transport públic a la Selva interior
Tram. 250-01184/10
Adopció p. 20

Resolució 807/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el calendari d’execució de les obres ferroviàries del Corredor 
Mediterrani entre Castellbisbal i València
Tram. 250-01188/10
Adopció p. 20

Resolució 808/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la configuració final de les terres contaminades del Parc del 
Nord de Sabadell i l’execució de les obres de prolongació de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01196/10
Adopció p. 21
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La Resolució 805/X del Parlament de Catalunya, sobre la cessió d’un local de l’Incasòl situat al barri del Verdum, de Barcelona, a la pàg. 20, ha estat modificada en el BOPC 440, pàg. 31La proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica (tram. 202-00062), a les pàg. 175 i 176, ha estat modificada en el BOPC 603, pàg. 26.
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Resolució 809/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació del projecte d’execució i declaració d’utilitat 
pública de la línia elèctrica entre Adrall i la frontera d’Andorra 
de Red Eléctrica de España
Tram. 250-01081/10
Adopció p. 21

Resolució 810/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de la viabilitat de l’empresa Expafruit, de Sant 
Boi de Llobregat
Tram. 250-01088/10
Adopció p. 22

Resolució 811/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el document per a un pla estratègic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01156/10
Adopció p. 22

Resolució 812/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la simplificació administrativa
Tram. 250-01179/10
Adopció p. 22

Resolució 813/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’un sistema d’interlocució única amb l’Adminis-
tració per a empreses i autònoms
Tram. 250-01180/10
Adopció p. 23

Resolució 814/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la informació al Parlament de les gestions relatives a tanca-
ments d’empreses i expedients de regulació d’ocupació
Tram. 250-01182/10
Adopció p. 23

Resolució 815/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la paralització definitiva del projecte Castor i sobre la 
no-repercussió de les compensacions econòmiques en els 
ciutadans
Tram. 250-01187/10
Adopció p. 23

1.15. Mocions

Moció 145/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
model turístic
Tram. 302-00201/10
Aprovació p. 24

Moció 146/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
suport a la innovació en els processos productius
Tram. 302-00204/10
Aprovació p. 25

Moció 147/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa
Tram. 302-00205/10
Aprovació p. 26

Moció 148/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
model de turisme
Tram. 302-00206/10
Aprovació p. 27

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre la 
sanitat pública i la privada
Tram. 300-00214/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
Tram. 300-00215/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la defensa del caràc-
ter plurilingüe de l’Estat
Tram. 300-00216/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
Tram. 300-00217/10
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la resolució de l’expe-
dient de creació de la comarca del Moianès
Tram. 300-00218/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre els factors que inci-
deixen en el preu de la factura de la llum
Tram. 300-00219/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre els ens locals
Tram. 300-00220/10
Substanciació p. 28

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra
Tram. 202-00057/10
Debat de totalitat p. 28
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 28

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10
Rebuig p. 28

Proposta de resolució sobre la retirada de l’imprès 
de preinscripció escolar per al curs 2014-2015
Tram. 250-01058/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’Escola Bellaterra, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01145/10
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
presentació de la candidatura del Priorat perquè sigui decla-
rat paisatge cultural agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10
Retirada p. 29
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2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10
Rebuig p. 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els casos de legionel·losi
Tram. 302-00203/10
Rebuig p. 29

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 30

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 30
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 30

Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 31

Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis de co-
municacions electròniques per al foment del sector audiovi-
sual i per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 31

Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits
Tram. 200-00024/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, 
del 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, del 5 de novem-
bre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, del 4 de 
juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del Col-
legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, de modi-
ficació dels requisits d’accés i ampliació dels terminis per a 
la col·legiació
Tram. 200-00025/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 32

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 32

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 32

Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 32
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 37

Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 40
Debat de totalitat p. 40
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini per a proposar compareixences p. 40

Proposició de llei del sistema de policia de Cata-
lunya
Tram. 202-00064/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels expresi-
dents i expresidentes de la Generalitat
Tram. 202-00065/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei sobre el servei escolar de men-
jador
Tram. 202-00066/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00067/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00068/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, 
del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10
Presentació p. 41

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies d’educació secundària obligatòria a l’Institut-Escola 
Joan Miró, de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
Tram. 250-01205/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’habilitació de la ter-
cera planta de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01206/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la climatització de 
l’Oficina de Treball de la Generalitat de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-01208/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la recerca d’inversions 
i la implantació d’activitats econòmiques al Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01210/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre els parcs de conserva-
ció de carreteres
Tram. 250-01211/10
Esmenes presentades p. 44
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Proposta de resolució sobre les taxes de les esco-
les oficials d’idiomes
Tram. 250-01213/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la dimissió del minis-
tre d’Educació, Cultura i Esports i la retirada del decret que 
regula l’escolarització dels alumnes en llengua castellana a 
Catalunya
Tram. 250-01214/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el tancament de les 
centrals nuclears
Tram. 250-01216/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el millorament dels col-
lectors de Can Bruguer i Ca n’Espinós, a Gavà
Tram. 250-01217/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el trasllat dels catalans 
privats de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució de condemna de la interven-
ció de l’exèrcit israelià a Gaza
Tram. 250-01223/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la suspensió del pro-
jecte de la pedrera prevista a la zona de Roques Blanques, 
al Bruc
Tram. 250-01224/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a l’estat del riu Ripoll al seu pas per Ripollet
Tram. 250-01226/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la gestió del servei de 
menjador de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
Tram. 250-01229/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la gestió directa del 
servei de menjador escolar per l’associació de mares i pares 
o l’equip directiu de l’escola
Tram. 250-01230/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01232/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la 
consideració d’aquest servei com a essencial
Tram. 250-01233/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el control de legalitat 
en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona 
el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals procedents 
de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer
Tram. 250-01237/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre els projectes de millo-
ra de la carretera N-141 entre Anglès i Salt i la protecció de 
les valls del Ter i del Brugent
Tram. 250-01238/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre el projecte de la pota 
sud entre la carretera C-17 i l’eix Transversal per Vic i Santa 
Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre els incompliments de 
la normativa sobre seguretat de la maquinària industrial
Tram. 250-01241/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Va-
llès Occidental
Tram. 250-01244/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre els centres d’innovació 
i formació ocupacional
Tram. 250-01245/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
del centre comercial La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01246/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb esprais de pebre
Tram. 250-01247/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la reobertura de l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana de la Barceloneta, a Barcelona
Tram. 250-01248/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució de reprovació dels actes dels 
trabucaires durant la festa major de Cardedeu
Tram. 250-01249/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’ampliació i la remo-
delació de diversos centres educatius de Cornellà de Llo-
bregat
Tram. 250-01251/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’actualització de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya
Tram. 250-01252/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la supressió del pro-
grama de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució de rebuig a la cancel·la ció de 
la presentació de Victus, d’Albert Sánchez Piñol, a l’Institut 
Cervantes d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espanya a 
Holanda
Tram. 250-01254/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
cessibilitat a l’estació ferroviària del Vendrell per a les perso-
nes amb limitacions físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la utilització de perso-
nal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat
Tram. 250-01288/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el pagament dels im-
ports pressupostats per a la prestació de serveis residenci-
als per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres 
de Vacarisses
Tram. 250-01291/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el garantiment de la re-
serva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-
Torreblanca
Tram. 250-01292/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la seguretat de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la dotació necessària 
de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la prohibició de les ar-
mes robòtiques autònomes i dels sistemes d’armes autò-
noms
Tram. 250-01295/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la planificació de 
l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 
de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10
Presentació p. 59

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00012/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 60

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model turístic
Tram. 302-00201/10
Esmenes presentades p. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els casos de legionel·losi
Tram. 302-00203/10
Esmenes presentades p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el suport a la innovació en els processos productius
Tram. 302-00204/10
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques amb relació a l’economia col-
laborativa
Tram. 302-00205/10
Esmenes presentades p. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de turisme
Tram. 302-00206/10
Rectificació del text presentat p. 71
Esmenes presentades p. 71

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00025/10
Adopció p. 74

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00026/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 74

Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de gener de 2012 (IX legislatura) 
i el 30 de juny de 2014 (X legislatura)
Tram. 264-00001/10
Coneixement p. 75

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans
Tram. 410-00004/10
Substitució de diputats p. 116

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/10
Substitució de diputats p. 116

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 116

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Substitució de diputats p. 116

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Substitució de diputats p. 117
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Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Substitució de diputats p. 117

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Grup Mixt; Grup Parlamentari Socialista p. 117

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 534/X, de 
rebuig de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat 
de mercat, i de defensa del model català de comerç
Tram. 290-00480/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 118

Control del compliment de la Resolució 612/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2013, sobre el 
Centre d’Estudis d’Opinió, corresponent al 2013
Tram. 290-00543/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 119

Control del compliment de la Resolució 613/X, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, correspo-
nent al 2011
Tram. 290-00544/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 121

Control del compliment de la Resolució 648/X, so-
bre les obres de perllongament i soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diver-
ses poblacions del Vallès Occidental
Tram. 290-00578/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 121

Control del compliment de la Resolució 649/X, so-
bre la carretera BV-2041 al pas per Begues
Tram. 290-00579/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 122

Control del compliment de la Resolució 650/X, sobre 
el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel terme muni-
cipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 290-00580/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 123

Control del compliment de la Resolució 651/X, so-
bre el compliment dels cabals de manteniment dels rius de 
les conques internes i l’aprovació dels plans de gestió dels 
espais fluvials
Tram. 290-00581/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 123

Control del compliment de la Resolució 652/X, so-
bre la carretera C-31 al pas pel Penedès
Tram. 290-00582/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 124

Control del compliment de la Resolució 654/X, so-
bre la prioritat en l’execució de les obres de millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la línia 
4 del metro
Tram. 290-00584/10
Sol·licitud de pròrroga p. 124
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 124

Control del compliment de la Resolució 656/X, so-
bre la constitució d’un ens de planificació i gestió de la can-
didatura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO
Tram. 290-00586/10
Sol·licitud de pròrroga p. 124
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 125

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 95/X, sobre el 
model de gestió de la salut pública a la regió sanitària de 
Lleida
Tram. 390-00095/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 125

Control del compliment de la Moció 107/X, sobre la 
inserció laboral de les persones amb més dificultats
Tram. 390-00107/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 126

Control del compliment de la Moció 109/X, sobre la 
reorientació i l’impuls de la cooperació catalana
Tram. 390-00109/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 129

Control del compliment de la Moció 110/X, sobre 
el Fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial
Tram. 390-00110/10
Sol·licitud de pròrroga p. 131
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 131

Control del compliment de la Moció 114/X, sobre 
la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de per-
sonal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 131

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social 
i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la 
situació de la joventut
Tram. 354-00312/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell
Tram. 354-00326/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre l’inici del curs universitari 2014-2015 i 
les perspectives de futur en docència, recerca i transferèn-
cia de coneixement
Tram. 354-00327/10
Rebuig de la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes 
a terme davant el brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 354-00329/10
Acord sobre la sol·licitud p. 132

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’anunci de nous impagaments a 
entitats del tercer sector social
Tram. 354-00330/10
Sol·licitud i tramitació p. 132
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 354-00333/10
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el Projecte de decret pel qual s’esta-
bleix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament 
voluntari i la comercialització d’organismes modificats genè-
ticament a Catalunya
Tram. 354-00334/10
Sol·licitud i tramitació p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Salut amb el conseller de Salut sobre el cas de contagi 
d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els protocols mè-
dics a Catalunya
Tram. 354-00335/10
Sol·licitud i tramitació p. 133
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a 
terme amb relació al virus de l’Ebola
Tram. 354-00336/10
Sol·licitud i tramitació p. 133
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’impacte de les retallades socials 
en l’activitat de les entitats que presten serveis d’atenció a 
les persones
Tram. 354-00337/10
Sol·licitud i tramitació p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre el compliment de la Moció 105/X, 
sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i sobre el Pla de 
protecció integral del delta de l’Ebre
Tram. 354-00338/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el compli-
ment de la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la con-
ca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de 
l’Ebre
Tram. 354-00339/10
Sol·licitud i tramitació p. 134

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 352-02047/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Luís Flores Girón, 
veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02048/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Proposta de compareixença de Leonardo Ansel-
mi Rafaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i 
membre de l’Associació Animalista Libera, amb relació a la 

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-02049/10
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la directora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori els projectes d’aprenentatge i serveis duts a 
terme els dos últims cursos i expliqui el projecte d’incorpo-
ració al currículum experiències de serveis comunitaris
Tram. 356-00781/10
Retirada de la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Ferran Rodés i Vi-
là, president del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el 
document «Aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues»
Tram. 356-00849/10
Sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 356-00853/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 356-00854/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè valori l’inici del curs universitari 2014-
2015 i les perspectives de futur en docència, recerca i trans-
ferència de coneixement
Tram. 356-00855/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernán-
dez, president de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori l’inici del curs universitari 2014-2015 i les pers-
pectives de futur en docència, recerca i transferència de 
coneixement
Tram. 356-00856/10
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Claudi Alsina i Ca-
talà, secretari general del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori l’inici del curs universitari 2014-2015 i les pers-
pectives de futur en docència, recerca i transferència de 
coneixement
Tram. 356-00857/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, 
president de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre els parcs científics
Tram. 356-00858/10
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, 
director del Programa de vigilància de les infeccions no-
socomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui aquest programa i l’evolució dels 
principals indicadors des del moment en què es va posar 
en marxa
Tram. 356-00862/10
Sol·licitud p. 136
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Sol·licitud de compareixença del síndic major de la 
Sindicatura de Comptes davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els processos de fiscalització 
amb relació al Consorci Organitzador del Fòrum Universal 
de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 356-00864/10
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut 
Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
cas de contagi d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els 
protocols mèdics a Catalunya
Tram. 356-00865/10
Sol·licitud p. 136
Acord sobre la sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i 
els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga 
sectorial
Tram. 356-00867/10
Sol·licitud p. 136

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèc-
tric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible 
vaga sectorial
Tram. 356-00868/10
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el document 
«Catalunya. Una agenda de drets humans»
Tram. 356-00870/10
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’ARHOE Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre les activitats de l’associ-
ació, les conclusions dels congressos i les propostes per a 
racionalitzar els horaris
Tram. 356-00871/10
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impa-
gaments en la seva activitat
Tram. 356-00872/10
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecom davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00873/10
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya (Dincat) davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre l’impacte de les retallades socials i els impagaments 
de la Generalitat per la seva activitat
Tram. 356-00874/10
Sol·licitud p. 137

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè informi sobre l’impacte de les retallades soci-
als i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00875/10
Sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impa-
gaments en la seva activitat
Tram. 356-00876/10
Sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments 
en la seva activitat
Tram. 356-00877/10
Sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Aspasim davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00878/10
Sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00879/10
Sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè pre-
senti el segon informe econòmic i social del sector d’atenció 
a la gent gran i informi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00880/10
Sol·licitud p. 138

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis 
d’Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el 
futur del sector residencial
Tram. 356-00881/10
Sol·licitud p. 139

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu posiciona-
ment amb relació a les iniciatives parlamentàries en tràmit 
relatives a la transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 356-00882/10
Sol·licitud p. 139

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 355-00150/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 139
Substanciació p. 139

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme da-
vant el brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 355-00151/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 139
Substanciació p. 139

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell i 
Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 355-00152/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 139
Substanciació p. 139
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Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el cas de contagi d’Ebola d’un pro-
fessional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya
Tram. 355-00153/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 139
Substanciació p. 139

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme amb 
relació al virus de l’Ebola
Tram. 355-00154/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 140
Substanciació p. 140

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació 
de la joventut
Tram. 355-00155/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 140
Substanciació p. 140

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

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00471/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00472/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00489/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00490/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de Fepime de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00491/10
Substanciació p. 140

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00499/10
Substanciació p. 141

Compareixença de Montserrat Padilla, en repre-
sentació de Càritas, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 353-00554/10
Substanciació p. 141

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma per al Dret a un Habitatge Digne amb relació al Pro-

jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00555/10
Decaïment p. 141

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00556/10
Decaïment p. 141

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de 
la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00558/10
Substanciació p. 141

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 353-00559/10
Substanciació p. 141

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00560/10
Substanciació p. 142

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 
de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les successions
Tram. 353-00561/10
Decaïment p. 142

Compareixença d’una representació de la Socie-
tat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00562/10
Substanciació p. 142

Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, 
president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalu-
nya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00564/10
Substanciació p. 142

Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, pre-
sident de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codi-
ficació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels lli-
bres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya 
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i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00565/10
Substanciació p. 142

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de 
dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cin-
què del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00566/10
Substanciació p. 142

Compareixença de Joan Soler Jiménez, president 
de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00777/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00778/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00779/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de 
greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00780/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern
Tram. 353-00781/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea 
de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00782/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 353-00783/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 143

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00784/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00785/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00786/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00787/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00788/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 353-00789/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, presi-
dent de Transparència Internacional Espanya, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00790/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Helen Darbishire, directora exe-
cutiva d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00791/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 144

Compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de 
filosofia i investigador de la Universitat del País Basc, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 353-00792/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Manuel Villoria Mendieta, cate-
dràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Car-
les, amb relació a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00793/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, ca-
tedràtic de ciència política i director de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00794/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00795/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Bruce Cain, professor de cièn-
cia política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, amb 
relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00796/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, se-
cretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Do-
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cumental, amb relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00797/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, direc-
tor general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00798/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, ca-
tedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00799/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 145

Compareixença de Núria Bassols i Muntada, direc-
tora del Programa de polítiques de transparència, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00800/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Joat Henrich i Ballester, presi-
dent de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00801/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00802/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, presi-
dent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00803/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Xavier Palmés i Cosidó, presi-
dent de l’Associació de Tècnics de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00804/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Victòria Camps Cervera, cate-
dràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00805/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00806/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença d’una representació de l’Open So-
ciety Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00807/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 146

Compareixença de Byung-Chul Han amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00808/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la 
Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00809/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de 
fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00810/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença de Leonardo Anselmi Rafaelli, di-
rector executiu de la Fundació Franz Weber i membre de 
l’Associació Animalista Libera, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00811/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre l’elaboració del Pla de ciutadania i de 
les migracions 2013-2016
Tram. 357-00546/10
Substanciació p. 147

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el brot de 
legionel·losi a Sabadell
Tram. 357-00743/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147
Substanciació p. 147

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el brot de 
legionel·losi a Sabadell
Tram. 357-00744/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 147
Substanciació p. 147

Compareixença del secretari de Salut Pública da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre el cas de con-
tagi d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els protocols 
mèdics a Catalunya
Tram. 357-00745/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148
Substanciació p. 148

Compareixença del secretari general d’Universitats 
i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
per a valorar l’inici del curs universitari 2014-2015 i les pers-
pectives de futur en docència, recerca i transferència de 
coneixement
Tram. 357-00746/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Roberto Fernández, president 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar l’inici 
del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en 
docència, recerca i transferència de coneixement
Tram. 357-00747/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Claudi Alsina i Català, secretari 
general del Consell Interuniversitari de Catalunya, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar l’inici 
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del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en 
docència, recerca i transferència de coneixement
Tram. 357-00748/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença de Josep Maria Piqué, president 
de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a infor-
mar sobre els parcs científics
Tram. 357-00749/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior, en compliment de la Moció 
144/X, per a informar sobre les agressions racistes de Lleida 
del 22 de setembre de 2014
Tram. 357-00750/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 148

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribu-
nal corresponent al 2013
Tram. 359-00019/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 148

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar 
la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2013
Tram. 359-00020/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 149

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 149

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al juny del 2014
Tram. 337-00038/10
Presentació p. 151

Informe del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre el compliment de les línies de programació de 
la temporada 2013-2014 a Televisió de Catalunya i al Grup 
d’Emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 337-00039/10
Presentació p. 151

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5829/2014, interpo-
sat pel president del Govern de l’Estat contra diversos pre-
ceptes de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació 
ciutadana
Tram. 381-00004/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 151

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de mesures urgents per a fer front 
a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica
Tram. 202-00062/10
Obertura de la tramitació p. 173

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2015
Tram. 230-00004/10
Aprovació p. 176

Pressupostos del Síndic de Greuges, de la Sindi-
catura de Comptes i del Consell de Garanties Estatutàries 
per al 2015
Tram. 230-00005/10
Aprovació p. 180
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 787/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Associació Transatlàntica per al 
Comerç i la Inversió
Tram. 250-01115/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 
2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió 
(tram. 250-01115/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa i pel Grup Mixt, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 71935).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè 
enviï als grups parlamentaris els diversos esborranys 
negociats en cada ronda de l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió, i a fer una sessió mono-
gràfica de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació sobre el contingut d’aquesta associació 
i sobre l’estat de les negociacions, per a garantir que 
les entitats de la societat civil contràries a les negocia-
cions puguin intervenir en els tràmits legislatius que 
es duguin a terme a aquest respecte.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 788/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’una assemblea par-
lamentària de les Nacions Unides
Tram. 250-01150/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
creació d’una assemblea parlamentària de les Nacions 
Unides (tram. 250-01150/10), presentada per Mireia 
Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel 
Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan 
Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i José María Espejo-Saavedra Conesa, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el suport a la 
creació d’una assemblea parlamentària de les Nacions 
Unides.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport a la petició de creació d’una assem-
blea parlamentària de les Nacions Unides.

b) Impulsar aquest suport en el marc estatal i europeu.

c) Promoure el projecte de creació d’una assemblea 
parlamentària de les Nacions Unides en l’activitat in-
ternacional del Govern.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando
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Resolució 789/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les gestions amb el Govern de 
l’Estat per a instar el Govern de Moçambic 
a protegir els drets humans, amb especial 
atenció a la protecció dels drets de les do-
nes i les nenes
Tram. 250-01152/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les 
gestions amb el Govern de l’Estat per a instar el Go-
vern de Moçambic a protegir els drets humans, amb 
especial atenció a la protecció dels drets de les dones i 
les nenes (tram. 250-01152/10), presentada per Mireia 
Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel 
Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan 
Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Quim Arrufat 
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 fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per tal 
que aquest utilitzi els instruments al seu abast perquè 
el Govern de Moçambic insti l’Assemblea de la Re-
pública a adoptar les mesures necessàries per tal de 
donar compliment a les obligacions derivades dels 
instruments internacionals de protecció dels drets hu-
mans ratificats per Moçambic, vetllant per l’aprovació 
i promulgació d’un codi penal fonamentat en la pro-
tecció d’aquests drets, amb especial atenció a la protec-
ció dels drets de les dones i les nenes, i de conformitat 
amb els compromisos assumits per l’Estat en la ma-
tèria.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 790/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport als pobles indígenes i les co-
munitats camperoles i afrodescendents de 
Colòmbia en la defensa de llurs territoris
Tram. 250-01162/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de su-
port als pobles indígenes i les comunitats camperoles 
i afrodescendents de Colòmbia en la defensa de llurs 
territoris (tram. 250-01162/10), presentada pel Grup 
Mixt; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Sara Vilà Ga-
lan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 75874).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport polític i institucional a les experièn-
cies de defensa dels seus territoris per part de les co-
munitats camperoles, afrodescendents i indígenes co-
lombianes i les organitzacions de dones, i també a la 
lloable tasca dels defensors dels drets humans que els 
acompanyen. És el cas de l’emblemàtica experiència 
de resistència no violenta enmig de la guerra de San 
José de Apartadó, com han sol·licitat la justícia i el 
mateix Tribunal Constitucional de Colòmbia en la In-
terlocutòria 164 del desembre del 2012, i de diverses 
resolucions de la Comissió i del Tribunal Interameri-
cà de Drets Humans que sol·licita respectar i defensar 
aquestes comunitats.

b) Considerar la recuperació del Programa d’acollida 
de defensors i defensores dels drets humans, que inicià 
l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans 
de la Generalitat de Catalunya, després d’analitzar-ne 
els aspectes organitzatius i pressupostaris, i tenint en 
compte iniciatives similars, com les que duen a terme 
les comunitats autònomes del País Basc i Astúries.

c) Fer arribar aquesta resolució al Congrés dels Dipu-
tats, al Govern de Colòmbia i al Parlament Europeu.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando
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Resolució 791/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la protecció dels pobles indíge-
nes i les comunitats afrodescendents i cam-
peroles de Colòmbia
Tram. 250-01163/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
protecció dels pobles indígenes i les comunitats afro-
descendents i camperoles de Colòmbia (tram. 250-
01163/10), presentada pel Grup Mixt; Gemma Calvet i 
Barot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i Sara Vilà Galan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 75873).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el suport a les 
experiències de defensa dels territoris de pobles in-
dígenes, comunitats afrodescendents i camperoles, i 
insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat que 
demani al Govern colombià d’estudiar mesures que 
garanteixin la protecció i la integritat física d’aquests 
pobles i comunitats i, de manera general, de tots els 
defensors dels drets humans de Colòmbia.

2. El Parlament de Catalunya sol·licita a la Mesa del Par-
lament que estudiï l’organització d’una delegació parla-
mentària amb l’objectiu de comprovar la situació dels 
drets humans de comunitats camperoles, indígenes i 
afrodescendents.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 792/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’abolició de les detencions ad-
ministratives a Israel i sobre la ratificació de 
l’Estatut de Roma pel Govern israelià
Tram. 250-01165/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 18, 26.09.2014, DSPC-C 485

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 26 de setembre de 2014, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’abolició de les detencions administratives a Israel 
i de suport als presoners en vaga de fam (tram. 250-
01165/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va i el Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 75582).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per a: 

a) Fer arribar al Govern d’Israel la necessitat d’abolir 
la figura de la detenció administrativa.

b) Demanar al Govern d’Israel la ratificació de l’Esta-
tut de Roma, pel qual s’estableix el Tribunal Penal In-
ternacional, amb seu a la Haia.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 796/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 6/2014, sobre el Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2012
Tram. 258-00022/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 15, 02.10.2014, DSPC-C 490

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 30 de setembre i 2 d’octubre, ha 
debatut les propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris subsegüents a la presentació de 
l’Informe de fiscalització 6/2014, sobre el Compte ge-
neral de les corporacions locals, corresponent al 2012 
(tram. 258-00022/10).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 6/2014, sobre el Compte general de les cor-
poracions locals, corresponent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’apartat 2.2.b i, quan escau, l’apartat 2.2.c de 
l’Informe de fiscalització 6/2014.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 797/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de 
l’Aigua, corresponent al 2010
Tram. 256-00031/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 15, 02.10.2014, DSPC-C 490

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 30 de setembre i 2 d’octubre, ha 
debatut les propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris subsegüents a la presentació de 
l’Informe de fiscalització 5/2014, sobre l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, corresponent al 2010 (tram. 256-
00031/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 5/2014, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en l’Informe de fiscalització 5/2014.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 798/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el mapa de zones del sistema ta-
rifari integrat i la implementació de la T-Mo-
bilitat
Tram. 250-01137/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reconsideració del mapa 
de zones del sistema tarifari integrat de la regió metro-
politana de Barcelona (tram. 250-01137/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari 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) Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità 
que reconsideri el mapa de zones del sistema tarifari 
integrat de la regió metropolitana de Barcelona quan 
s’apliqui el nou sistema de venda i validació basat en la 
targeta T-Mobilitat.

b) Fer que la implementació d’aquest nou sistema tin-
gui lloc durant el primer trimestre del 2015 i tendeixi 
a eliminar les diferències de preu, a la baixa, dels títols 
de transport que tinguin parada al mateix municipi.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 799/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els comptadors intel·ligents
Tram. 250-01139/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació de compta-
dors intel·ligents (tram. 250-01139/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que: 

a) Compleixi la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre 
de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els 
aspectes relatius a les dades obtingudes amb els ano-
menats «comptadors intel·ligents» i: 

1r. Assegurar que els sistemes de mesura facilitin in-
formació sobre l’hora exacta d’utilització i que es tin-
guin plenament en compte els objectius d’eficiència 
energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, 
garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel 
que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels 
clients finals.

2n. Permetre que aquests aparells siguin emprats com 
a complement imprescindible per a l’autoconsum i as-
segurar que puguin donar compte de l’electricitat abo-
cada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.

b) Sobre la base del principi de precaució i tenint en 
compte l’existència de persones afectades per síndro-
mes de sensibilització central (entre elles la hiperelec-
trosensibilitat), faci els estudis científics necessaris per 
a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta 
cap risc per a la salut de les persones –inclosos també 
col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i 
les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA 
(as low as reasonably achievable), segons el qual el ni-
vell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raona-
blement possible tenint en compte els efectes tèrmics i 
els atèrmics o biològics.

c) Doti econòmicament les comunitats autònomes per-
què impulsin un pla de formació ocupacional que fa-
ciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses 
de lectura de comptadors per a poder optar a un nou 
lloc de treball.

d) Inclogui en el programa d’instal·lació de compta-
dors una campanya d’informació i sensibilització so-
bre el funcionament d’aquests aparells amb relació als 
camps electromagnètics que poden generar i l’efecte 
sobre el medi ambient i la salut humana, campanya 
que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Adminis-
tració de l’Estat perquè sigui executada per les comu-
nitats autònomes que ho sol·licitin.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 800/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament dels deutes a l’em-
presa municipal Vimusa, Habitatges Munici-
pals de Sabadell, SA
Tram. 250-01144/10 i 250-01166/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes 
a l’empresa municipal Vimusa, Habitatges Municipals 
de Sabadell, SA (tram. 250-01144/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 73649) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
75867), i el text de la Proposta de resolució sobre el 
pagament del deute a l’empresa Habitatges Munici-
pals de Sabadell (tram. 250-01166/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 75868).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar un pla de pagament dels deutes recone-
guts per la Generalitat a l’empresa Vimusa, Habitat-
ges Muni cipals de Sabadell, SA, i establir un calendari 
per a complir-lo, un cop rebuts els comunicats del Mi-
nisteri de Foment conforme es fan les transferències 
pendents de subvencions a promotors d’habitatge amb 
protecció oficial, entre les quals hi ha els 3.749.159,40 
d’euros que l’Estat deu per a l’empresa Vimusa i que el 
Govern ha de reclamar novament.

b) Promoure una taula de diàleg entre l’Ajuntament de 
Sabadell i la representació legal dels treballadors de Vi-
musa amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat futura de 
l’empresa, amb la presència i l’assessorament del De-
partament de Territori i Sostenibilitat en l’àmbit de les 
seves competències.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 801/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’itinerari i la freqüència de pas de 
l’autobús interurbà que connecta Rubí amb 
l’Hospital de Terrassa i la implantació d’una 
tarifa social
Tram. 250-01148/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’itinerari i la freqüència 
de pas de l’autobús interurbà que connecta Rubí amb 
l’Hospital de Terrassa (tram. 250-01148/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 75865).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar les modificacions proposades per l’Ajunta-
ment de Rubí per a millorar el temps de trajecte de la 
línia d’autobús interurbà B8, que connecta Rubí amb 
l’Hospital de Terrassa, i donar una resposta al consis-
tori sobre els possibles canvis a fer en el termini mà-
xim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució.

b) Habilitar una partida pressupostària per a millorar 
la freqüència de pas de la línia d’autobús interurbà B8.

c) Implantar algun tipus de tarifa social en un servei 
públic de primera necessitat com el servei d’autobús 
interurbà i facilitar bonificacions als col·lectius més 
desfavorits econòmicament per a accedir a un servei 
bàsic com el sanitari.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 802/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el règim d’autorització ambien-
tal, la publicació telemàtica dels resultats i el 
control de les emissions dels ecoparcs
Tram. 250-01153/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures ur-
gents per a controlar l’emissió de compostos orgànics 
volàtils de la planta Ecoparc2, a Montcada i Reixac 
(tram. 250-01153/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 75872).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir el gener del 2015 com a data màxima per-
què els ecoparcs que gestionen 100.000 tones de re-
sidus l’any passin del règim de llicència atorgat per 
l’ajuntament a un règim d’autorització ambiental emès 
per la Generalitat, sense necessitat d’esperar a la fina-
lització del període de dotze anys establert per la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental de les activitats, atesa la provada incidència 
ambiental d’aquestes instal·lacions.

b) Publicar els resultats dels controls als ecoparcs mit-
jançant sistemes telemàtics, i en tot cas en la web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, al primer se-
mestre del 2015.

c) Aturar els processos industrials associats als focus 
emissors contaminants en cas que es produeixin emis-
sions per sobre dels límits permesos amb risc per a la 
població.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 803/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la destinació d’una partida pres-
supostària de la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins de 
Gimenells i el Pla de la Font
Tram. 250-01155/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la destinació d’una parti-
da pressupostària de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre per a arranjar la xarxa de camins de Gimenells 
i el Pla de la Font (tram. 250-01155/10), 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: 

a) Demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
que destini una partida pressupostària per a l’arranja-
ment de la xarxa de camins de Gimenells i el Pla de la 
Font, atès que són de la seva propietat.

b) Fer les gestions pertinents perquè, un cop fetes les 
obres de condicionament dels camins per a adaptar-los 
als requisits que han de tenir unes carreteres d’aques-
tes característiques, siguin traspassades a la xarxa vià-
ria de la Generalitat (en el cas de la futura carretera 
L-800 de Vallmanya a Gimenells i Almacelles) o a la 
Diputació de Lleida (en el cas de la resta de camins 
del Segrià de titularitat de la Confederació Hidrogrà-
fica de l’Ebre que siguin integrables en la xarxa local 
de carreteres d’acord amb el pla zonal en curs de re-
dacció).

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 804/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures i les actuacions per 
al millorament de la carretera N-230 entre 
Catalunya i Aragó
Tram. 250-01173/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les mesures i les actuacions 
per al millorament de la carretera N-230 entre Catalu-
nya i Aragó (tram. 250-01173/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat: 

a) La ràpida i immediata actuació per a garantir la se-
guretat vial als punts negres de la N-230 entre Catalu-
nya i Aragó.

b) L’actuació immediata per a millorar el paviment i 
els desperfectes de les zones més deteriorades de la 
carretera N-230.

c) Un pla integral per a les travessies urbanes de la car-
retera N-230, amb mesures dissuasives que responguin 
a l’objectiu de garantir tant la qualitat de vida dels mu-
nicipis que creua com la seguretat dels vianants.

d) Un calendari efectiu i amb les partides pressupos-
tàries corresponents per a afrontar la conversió de la 
carretera N-230 en una via segura, amb la construcció 
de variants al pas de la carretera pels nuclis urbans i 
la construcció d’un tercer carril, voreres d’un metre  
i carrils d’incorporació, tal com estableix el Pla d’in-
fraestructures de l’Estat.

e) Garantir els crèdits i les partides pressupostàries per 
a emprendre aquestes obres en els propers exercicis 
pressupostaris.

f) Aprofitar les instal·lacions (radars i sistema de de-
tenció del túnel de Vielha) existents i futures per a pre-
venir i evitar accidents.

g) Extremar els controls per a garantir el compliment 
de les normatives de circulació, alcoholèmia i descan-
sos per als vehicles de gran tonatge.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 805/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cessió d’un local de l’Incasòl 
situat al barri de Verdun, de Barcelona
Tram. 250-01177/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la cessió d’un local 
de l’Incasòl situat al barri de Verdun, de Barcelona 
(tram. 250-01177/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 77602).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cedir, 
d’acord amb la converses tingudes entre l’Incasòl i 
l’Associació de Veïns de Verdun, l’ús del local propie-
tat de l’Incasòl, situat al carrer Robert del barri de Ver-
dun de Barcelona, amb les condicions que s’acordin 
entre ambdues parts i amb col·laboració, si escau, de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 806/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la facilitació del transport públic 
a la Selva interior
Tram. 250-01184/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el transport públic a la 
Selva interior (tram. 250-01184/10), 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 facilitar 
la utilització del transport públic a la Selva interior, 

posant a l’abast dels ciutadans dels municipis d’Hos-
talric, Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu i Sant Hilari 
Sacalm les mesures per a fer-ne ús.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 807/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el calendari d’execució de les 
obres ferroviàries del Corredor Mediterrani 
entre Castellbisbal i València
Tram. 250-01188/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la presentació d’un calen-
dari d’execució de les obres ferroviàries del Corredor 
Mediterrani entre Castellbisbal i València (tram. 250-
01188/10), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió.

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 presenti un calendari d’exe-
cució de les obres ferroviàries corresponents al Cor-
redor Mediterrani en el tram de Castellbisbal a Valèn-
cia, que iniciï els treballs ja adjudicats i que els acabi 
el 2015.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 808/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la configuració final de les terres 
contaminades del Parc del Nord de Sabadell 
i l’execució de les obres de prolongació de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 250-01196/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 26, 08.10.2014, DSPC-C 495

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’eliminació i el trac-
tament de les terres contaminades del Parc del Nord 
de Sabadell (tram. 250-01196/10), 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. 
77597).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Procedir, amb la màxima celeritat possible, de ma-
nera consensuada amb l’Ajuntament de Sabadell i mit-
jançant un calendari previ, a determinar la configu-
ració final de les terres dipositades per a les obres de 
prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya a l’espai on està prevista la cons-
trucció del Parc del Nord, i mantenir informada la re-
presentació veïnal de la zona per mitjà d’una comissió 
mixta.

b) Posar en marxa els mecanismes necessaris perquè 
es restitueixi l’espai i s’executin les obres definides en 
el projecte constructiu de prolongació de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

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

Resolució 809/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació del projecte d’exe-
cució i declaració d’utilitat pública de la línia 
elèctrica entre Adrall i la frontera d’Andorra 
de Red Eléctrica de España
Tram. 250-01081/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de rebuig del projecte d’execució i 
declaració d’utilitat pública de la línia elèctrica entre 
Adrall i la frontera d’Andorra de Red Eléctrica de Es-
paña (tram. 250-01081/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 71200).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la línia elèc-
trica de 220 kV entre Adrall i la frontera d’Andorra, 
insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat, com a òrgan compe-
tent en la matèria, que Red Eléctrica de España (REE) 
modifiqui el projecte actual d’execució i declaració 
d’utilitat pública de la línia elèctrica, per tal de vetllar 
perquè tingui una utilitat efectiva i perquè l’impacte 
sobre el territori sigui mínim.

b) Donar suport als ajuntaments de la Seu d’Urgell, 
Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò i les Valls de 
Valira en llurs al·legacions per a minimitzar l’impacte 
ambiental i econòmic d’aquesta línia elèctrica.

c) Concretar, en el termini d’un mes, una reunió urgent 
amb el Departament d’Empresa i Ocupació i els alcal-
des dels municipis afectats per a consensuar les mesu-
res que cal emprendre.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 22

Resolució 810/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la viabilitat de 
l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobre-
gat
Tram. 250-01088/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el garantiment de la viabi-
litat de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobregat 
(tram. 250-01088/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71162).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, davant la incertesa res-
pecte al futur dels llocs de treball de l’empresa Expa-
fruit, SA, de Sant Boi de Llobregat, per la pèrdua del 
seu principal client, dóna suport a les accions endega-
des pels treballadors d’aquesta empresa en defensa de 
llurs llocs de treball.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les actuacions incloses en el protocol d’actuaci-
ons en els processos de reestructuració industrial entre 
l’empresa Expafruit i Danone, amb l’objectiu de donar 
continuïtat a l’activitat i mantenir el màxim nombre de 
llocs de treball.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 811/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el document per a un pla estratè-
gic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01156/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el Pla estratègic empresarial i per a 
l’ocupació de les Terres de l’Ebre (tram. 250-01156/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-

lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 75866).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al document 
per a un pla estratègic de les Terres de l’Ebre elaborat 
per la Universitat Rovira i Virgili, insta el Govern a: 

a) Compartir el document, i la valoració que en fa el 
Govern, amb els agents econòmics i socials del ter-
ritori.

b) Determinar les mesures que, a partir de les políti-
ques del Govern i les mesures assumides de l’esmen-
tat document, han de configurar un pla estratègic de 
les Terres de l’Ebre, amb les corresponents previsions 
econòmiques i de calendari per a aplicar-lo.

c) Crear una comissió de seguiment amb la participa-
ció dels agents econòmics i socials i les administraci-
ons locals.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 812/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la simplificació administrativa
Tram. 250-01179/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la simplificació administrativa 
(tram. 250-01179/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 77587).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que la Generalitat de Catalunya impulsi, en el 
termini de nou mesos, la participació i la reunió de les 
entitats associatives del món local més representatives 
en el desenvolupament de la simplificació administra-
tiva, per tal d’aconseguir el màxim consens dels go-
verns locals.
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b) Impulsar, en el termini de nou mesos, la llei de sim-
plificació de l’activitat econòmica i la finestreta única 
empresarial.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 813/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’un sistema d’inter-
locució única amb l’Administració per a em-
preses i autònoms
Tram. 250-01180/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la creació d’un sistema d’interlocució 
única amb l’Administració per a empreses i autònoms 
(tram. 250-01180/10), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 77588).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Evitar o minimitzar, en la tramitació de nova norma-
tiva, la incorporació de noves càrregues administrati-
ves a les empreses, especialment a les petites i mitjanes 
empreses i als autònoms.

b) Establir gradualment, en el marc de la finestreta admi-
nistrativa única, un sistema unificat de gestió de trami-
tacions per a les petites i mitjanes empreses que permeti 
que una única unitat administrativa sigui l’encarregada 
de fer totes les tramitacions necessàries entre les diverses 
administracions. S’avaluarà anualment la implantació 
d’aquest sistema mitjançant un informe, que serà presen-
tat a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament.

c) Establir progressivament un pla d’implantació de l’Ad-
ministració electrònica, que ha de tenir objectius con-
crets mesurables mitjançant indicadors i ha d’ésser ava-
luat semestralment amb un informe que s’ha de presentar 
a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 814/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la informació al Parlament de les 
gestions relatives a tancaments d’empreses 
i expedients de regulació d’ocupació
Tram. 250-01182/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la informació al Parlament de 
les gestions relatives a tancaments d’empreses i expe-
dients de regulació d’ocupació (tram. 250-01182/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 77578) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 77586).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a trametre-
li semestralment, a la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, les dades dels expedients de regulació d’ocupació 
(ERO) comunicats i resolts i les de les gestions que ha 
dut o està duent a terme en els casos de tancaments i 
d’ERO a Catalunya, especialment pel que fa referència 
a les empreses industrials i les empreses amb un nom-
bre important de treballadors.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 815/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la paralització definitiva del pro-
jecte Castor i sobre la no-repercussió de les 
compensacions econòmiques en els ciuta-
dans
Tram. 250-01187/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió 27, 08.10.2014, DSPC-C 497

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu-
da el 8 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la paralització definitiva de 
la planta del projecte Castor i sobre la no repercussió 
de les compensacions econòmiques en els ciutadans 
(tram. 250-01187/10), presentada pel Grup Parlamen-
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tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 76181).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat que: 

a) Es paralitzi definitivament i immediatament l’activi-
tat del projecte Castor, i que es desmantelli totalment 
tant la planta terrestre com la plataforma marítima.

b) Presenti la documentació reclamada pel Govern des 
de fa quasi un any.

c) Trobi la solució necessària per a evitar que les com-
pensacions econòmiques que es reclamen puguin re-
percutir en els ciutadans o els consumidors en cap ins-
tància.

d) Determini les responsabilitats tècniques i polítiques 
per mitjà de la Comissió Europea, en el supòsit que 
s’hagin produït activitats incompatibles amb les direc-
trius europees sobre normes comunes per al mercat in-
terior de gas natural.

e) Coordini conjuntament amb la Generalitat la infor-
mació sobre seguretat i prevenció dels efectes sísmics 
que es puguin produir en el futur.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

1.15. MOCIONS

Moció 145/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el model turístic
Tram. 302-00201/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 42, 16.10.2014, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model turístic (tram. 302-00201/10), 
presentada pel diputat Juli Fernández Iruela, del Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 83860), pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
83873), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

(reg. 83881) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 83891).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incentivar, en el marc del Pla estratègic de turisme 
de Catalunya 2013-2016, a fi i efecte de corregir deter-
minats comportaments turístics, la innovació, la for-
mació i la participació dels diversos actors del sector 
per a garantir la millora de la qualitat i la imatge de 
les marques turístiques de Catalunya, amb l’objectiu 
de treballar per augmentar la qualitat del turisme dels 
municipis des d’una òptica integral.

b) Revisar la normativa d’allotjaments i habitatges d’ús 
turístic per a adequar-la a l’aparició de noves necessi-
tats, i informar el Parlament sobre la solució adopta-
da, fins i tot si és la de mantenir la situació actual. En 
aquesta revisió s’han de considerar, com a mínim, els 
punts següents: 

1r. En el supòsit de formulació i tramitació d’instru-
ments de planejament urbanístic que prevegin la nova 
implantació o l’ampliació d’establiments d’allotjament 
turístic, els ajuntaments han de sol·licitar l’emissió d’un 
informe, amb caràcter preceptiu, a la direcció general 
competent en matèria de turisme, la qual restarà obli-
gada a donar-hi resposta en el termini de dos mesos.

2n. L’eventual necessitat de consentiment de la comu-
nitat de propietaris per a l’emplaçament d’habitatges 
d’ús turístic (HUT) en blocs de pisos residencials.

3r. El període mínim del concepte d’estada de tempo-
rada en els habitatges d’ús turístic.

4t. L’habilitació als ajuntaments per a l’ordenació del 
parc d’habitatges d’ús turístic del municipi, en funció 
de la càrrega turística existent i de les característiques 
urbanístiques del conjunt del municipi i, si és el cas, 
dels seus barris i districtes.

5è. La regulació, d’acord amb les administracions lo-
cals, de les habitacions d’ús turístic, per tal que es pu-
gui exercir aquesta activitat de manera legal, amb les 
obligacions administratives i fiscals corresponents.

c) Elaborar, en coordinació amb les administracions 
públiques afectades, un pla de control i inspeccions 
amb relació a les activitats turístiques, en general, i als 
apartaments i habitatges d’ús turístic, en particular.

d) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla in-
tegral de suport i dinamització del turisme rural i el 
turisme de muntanya, de natura i d’aventura.

e) Implementar mesures de foment del turisme soste-
nible, per a adaptar-lo a la nova economia i per a im-
pulsar el coneixement, la informació, la innovació, la 
qualitat, les noves tecnologies i la preservació del ter-
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ritori i del paisatge, que ha d’ésser, juntament amb la 
cultura, element d’identitat pròpia i alhora d’oferta tu-
rística diferenciada.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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

Moció 146/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el suport a la innovació en els proces-
sos productius
Tram. 302-00204/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 42, 16.10.2014, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el suport a la innovació en els proces-
sos productius (tram. 302-00204/10), presentada pel 
diputat Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83858) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83869).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Encarregar a la comissió de seguiment correspo-
nent la realització i aprovació d’una revisió estratègi-
ca del Pacte nacional per a la recerca i la innovació 
(2015-2020) i del Pla de recerca i innovació, consen-
suada amb els principals actors polítics, universitaris, 
empresarials i socials, que tingui en compte el compli-
ment de l’objectiu global –públic+privat– de despesa 
del 2% del PIB, reforçant les accions encaminades a la 
transferència de coneixement en la línia de l’estratègia 
Europa 2020 i de RISC3, amb l’objectiu d’acostar-nos 
a les regions europees capdavanteres en l’àmbit tec-
nològic.

b) Reforçar les polítiques de suport a la innovació en 
els processos productius basant-se en les premisses se-
güents: 

1r. Una economia innovadora, de valor afegit, del co-
neixement, requereix una sòlida base industrial. Les 
polítiques d’innovació, per tant, han d’estar vinculades 
també a les de desenvolupament industrial per a asso-
lir aquest objectiu.

2n. La necessitat que una part de l’esforç públic en re-
cerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) estigui 
orientada també a la mobilització de recursos privats, 
amb el doble objectiu de mobilitzar més recursos i, al 
mateix temps, orientar l’R+D+i a la millora del teixit 
productiu. En aquest sentit, es fixa l’objectiu a cinc 
anys de destinar una tercera part dels fons estructurals 
provinents d’Europa i dels fons de política de projectes 
en R+D+i propis de la Generalitat a projectes conjunts 
amb el sector privat que comportin una aportació de 2 
euros privats o més per cada euro públic. Aquest ob-
jectiu ha de tenir en compte l’assoliment de l’objectiu 
global de despesa (pública i privada) del 2% del PIB.

3r. Donar prioritat a les línies de recerca orientades a 
l’estalvi i a l’eficiència energètica, el benestar de les 
persones, la promoció de la igualtat de gènere i altres 
disciplines, d’acord amb l’estratègia RISC3CAT, i evi-
tar qualsevol aportació a la recerca i la transferència 
tecnològica amb finalitats militars, amb un compro-
mís amb els principis de la promoció de la pau.

4t. La voluntat d’introduir un sistema variable de fi-
nançament de les institucions acadèmiques i científi-
ques en funció del pes de la transferència tecnològica 
que posin a l’abast de les empreses, que generi valor 
afegit, innovació i creació de llocs de treball en la in-
dústria de Catalunya.

5è. Assumir el repte de l’Estat emprenedor, la neces-
sitat que aquest sigui actiu en crear ecosistemes inno-
vadors atractius per als projectes disruptius, els més 
innovadors i relacionats amb la competitivitat a llarg 
termini, la construcció d’un sistema nacional d’inno-
vació i el desenvolupament industrial basat en el co-
neixement. En aquest sentit, el Govern ha de comp-
tar amb els parcs científics i tecnològics i els campus 
d’excel·lència internacional de Catalunya com a eco-
sistemes d’innovació, enfortint-los com a l’instrument 
òptim per a les sinergies entre la universitat i l’empresa 
i per al desenvolupament territorial i social.

6è. Assumir la innovació com a prioritat en els pres-
supostos propis, comptant amb els recursos generats 
en altres administracions, però sense delegar exclusi-
vament en aquests la responsabilitat de donar suport a 
la innovació.

7è. Utilitzar la compra pública innovadora com a mo-
tor per a la innovació.

8è. Donar als centres tecnològics i, en especial, als 
centres tecnològics avançats de la xarxa TECNIO un 
rol central dins el model d’innovació industrial. Som 
un país de petites i mitjanes empreses i, per tant, d’em-
preses amb la necessitat de donar-los suport pel que fa 
a la innovació en estructures externes, amb una oferta 
tecnològica de primer nivell i útil per al teixit produc-
tiu.

2. El Parlament de Catalunya constata que el nivell de 
facturació actual dels centres tecnològics de Catalu-
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nya està molt per sota del potencial de l’economia ca-
talana i insta el Govern a fixar-se l’objectiu de multi-
plicar-lo per quatre, o més, en l’horitzó 2020.

3. El Parlament de Catalunya constata que cal des-
envolupar l’objectiu d’optimització dels instruments 
d’innovació fixat en l’Acord pel diàleg social perma-
nent i, en aquest sentit, insta el Govern a: 

a) Impulsar un procés d’integració dels centres de la 
xarxa TECNIO, orientat a guanyar economies d’es-
cala, aixecar l’oferta tecnològica pública i privada, els 
serveis d’innovació, incrementar la capacitat comer-
cial i orientar-se millor al servei a la innovació en la 
petita i mitjana empresa. I, pel que fa als centres tec-
nològics avançats (CTA), garantir que les iniciatives 
d’integració en curs no comportin una pèrdua de con-
nexió empresarial ni competència entre ells, i que ar-
ribin a constituir com a mínim un gran centre d’inno-
vació que integri tots els CTA que vulguin formar-ne 
part.

b) Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO i 
amb actors locals i sectors implicats perquè aquest pro-
cés es produeixi amb el màxim consens. Cal constatar 
que alguns d’aquests centres tenen un fort arrelament 
territorial i formen part d’ecosistemes d’innovació; per 
tant, caldrà garantir que el nou centre mantingui, per 
mitjà de les seves unitats territorials, aquest arrela-
ment. El centre o els centres resultants d’aquest procés 
d’integració han d’operar amb l’objectiu d’arribar a fi-
nançar-se l’any 2017 amb un terç de finançament basal 
públic, un terç de finançament competitiu i un terç de 
facturació de serveis al teixit productiu.

c) Promoure aquest procés d’integració amb unes 
aportacions coherents amb l’enunciat de les lletres 
a i b, i en cap cas inferiors als 10 milions d’euros el 
2014, 15 milions el 2015 i 20 milions el 2016, mitjan-
çant contractes programa pluriennals condicionats a 
l’acompliment d’objectius.

d) Formular un nou model de col·laboració estable amb 
els altres centres TECNIO, que n’augmenti l’eficàcia i 
les sinergies i els aglutini al voltant d’estructures co-
munes vinculades a les universitats de referència.

e) Establir centres de referència per a sectors industrials 
definits en l’estratègia catalana d’especialització (RIS3).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, a la Comissió d’Empresa i Ocupació: 

a) Les actuacions dutes a terme per a afavorir el procés 
d’integració dels centres tecnològics.

b) Les actuacions dutes a terme per al compliment de 
les mocions 51/X i 131/X amb relació a la modificació 
dels criteris d’acreditació i avaluació del personal de 
recerca dependent d’universitats i centres de recerca 
que n’incrementi la valoració per a la inscripció de pa-
tents i la transferència tecnològica al sector productiu.

c) Les actuacions dutes a terme per a potenciar els 
doctorats industrials i l’avaluació dels resultats dels 
primers programes.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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

Moció 147/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa
Tram. 302-00205/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 42, 16.10.2014, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa (tram. 302-00205/10), pre-
sentada pel diputat Pere Aragonès i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 83857) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 83880).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que l’emergèn-
cia de noves formes de consum col·laboratiu comporta 
reptes i alhora oportunitats, a causa de l’impacte social 
i econòmic que té, i manifesta la necessitat d’adaptar 
el marc normatiu per a garantir la màxima seguretat 
jurídica per als consumidors, els operadors econòmics 
i les administracions públiques.

2. El Parlament de Catalunya acorda impulsar una 
comissió d’estudi sobre el consum i l’economia col-
laboratius per a determinar un marc general d’actuació 
de les administracions públiques –que inclogui, si escau, 
noves propostes de regulació normativa–, amb un tre-
ball conjunt dels grups parlamentaris, de representants 
d’operadors econòmics i de consumidors i d’administra-
cions públiques catalanes, en el termini de sis mesos.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

1.20. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 27

Moció 148/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el model de turisme
Tram. 302-00206/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 42, 16.10.2014, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-
00206/10), presentada per la diputada Laura Massana 
Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
83855), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 83874), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83879), pel Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (reg. 83890) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 83892).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un pla de coordinació entre els serveis 
d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscals dels de-
partaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i 
Ocupació i d’Economia i Coneixement i els ajunta-
ments de municipis afectats per tal de sancionar els 
allotjaments, apartaments o albergs turístics irregulars 
per a posar fi a aquest fenomen.

b) Col·laborar, per mitjà de la Secretaria d’Habitatge 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, dins les 
atribucions de la Generalitat, en les tasques d’inspec-
ció, en col·laboració amb els municipis afectats, per 
tal d’ampliar i agilitar les investigacions de possibles 
casos d’assetjament immobiliari relacionats amb la 
concentració de pisos turístics en una mateixa finca, 
aplicant les mesures establertes per la Llei del dret a 
l’habitatge per a combatre les pràctiques d’assetjament 
immobiliari.

c) Aplicar mesures per a evitar que la presència massi-
va de turistes encareixi el cost de la vida a nombroses 
zones de la ciutat de Barcelona i de la resta de munici-
pis turístics, per tal d’impedir l’expulsió dels veïns i el 
canvi de la fisonomia dels barris.

d) Incentivar les actuacions de control establertes per 
la legislació vigent en matèria d’horaris, condicions 
laborals i retribució salarial utilitzant tots els mitjans 
disponibles, com ara la inspecció de treball, i actuar 
amb la contundència necessària per a eliminar el frau 
de llei i els abusos detectats sobre els treballadors del 
sector.

e) Reforçar els mitjans per a la millora de la qualitat 
del sector, principalment en l’àmbit de la formació 
d’empresaris i treballadors, procurant la col·laboració 
entre els diversos agents implicats, amb l’objectiu de 
dignificar i revalorar la professió, i especialment els 
perfils professionals menys qualificats.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
entre la sanitat pública i la privada
Tram. 300-00214/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
socials
Tram. 300-00215/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 16.10.2014, DSPC-P 81.

Interpel·lació al Govern sobre la defensa del 
caràcter plurilingüe de l’Estat
Tram. 300-00216/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
Tram. 300-00217/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.
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Interpel·lació al Govern sobre la resolució 
de l’expedient de creació de la comarca del 
Moianès
Tram. 300-00218/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Interpel·lació al Govern sobre els factors que 
incideixen en el preu de la factura de la llum
Tram. 300-00219/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 16.10.2014, DSPC-P 81.

Interpel·lació al Govern sobre els ens locals
Tram. 300-00220/10

Substanciació

Sessió 42, tinguda el 16.10.2014, DSPC-P 81.

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 202-00057/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió 42, tinguda el 
15.10.2014, DSPC-P 80, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00979/10

Retirada

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Proposta de resolució sobre l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-01034/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 
501.



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

2.15. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 29

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’imprès de preinscripció escolar per al curs 
2014-2015
Tram. 250-01058/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 
501.

Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’entorn escolar
Tram. 250-01141/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 
501.

Proposta de resolució sobre l’Escola Bella-
terra, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01145/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 
501.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la presentació de la candidatura del Prio-
rat perquè sigui declarat paisatge cultural 
agrari de muntanya
Tram. 250-01158/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
82845).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.2014.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 42, tingu-
da el 16.10.2014, DSPC-P 81.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els casos de legionel·losi
Tram. 302-00203/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 42, tingu-
da el 16.10.2014, DSPC-P 81.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 200-00009/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 83883).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 200-00012/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Justícia i Drets Humans, 19.06.2014, 

DSPC-C 439; 09.10.2014, DSPC-C 500

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Justícia i drets 
humans

El 19 de juny de 2014, DSPC - C 439 

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (tram. 353-00557/10)

Compareixença d’una representació del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya (tram. 353-00550/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya (tram. 353-00551/10)

Compareixença d’una representació del Deganat dels 
Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya (tram. 353-00552/10)

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari i mem-
bre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (tram. 
353-00553/10)

Compareixença de Maria Eugènia Alegret, magistrada 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (tram. 353-00563/10)

El 9 d’octubre de 2014, DSPC - C 500

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya (tram. 353-00559/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00560/10)

Compareixença de Montserrat Padilla, en representa-
ció de Càritas (tram. 353-00554/10)

Compareixença d’una representació de la Societat Ca-
talana d’Advocats de Família (tram. 353-00562/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya (tram. 353-
00558/10)

Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, pre-
sident de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya (tram. 353-00564/10)

Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, presi-
dent de la Secció d’Harmonització de la Comissió de 
Codificació (tram. 353-00565/10)

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic 
de dret civil de la Universitat de Lleida (tram. 353-
00566/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Entitats pel Fons Social de l’Habitatge de Catalunya 
(tram. 353-00555/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social (tram. 353-00556/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Patrimoni (tram. 353-00561/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 21.10.2014 al 10.11.2014).
Finiment del termini: 11.11.2014; 09:30 h.
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Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83871; 83899).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.10.2014 al 20.10.2014).
Finiment del termini: 21.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de presta-
dors de serveis de comunicacions electrò-
niques per al foment del sector audiovisual i 
per a la difusió cultural digital
Tram. 200-00023/10

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 setembre de 2014, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre 
el Projecte de llei de creació de l’impost sobre la pro-
visió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques per al foment del sec-
tor audiovisual i per a la difusió cultural digital (tram. 
200-00023/10), 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
Sergi Sabrià i Benito 

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alícia Alegret Martí

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

Grup Parlamentari de Ciutadans 
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
Quim Arrufat i Ibàñez

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 83766; 83870).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 
dies hàbils (del 17.10.2014 al 22.10.2014).
Finiment del termini: 23.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Projecte de llei de l’impost sobre els habi-
tatges buits
Tram. 200-00024/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 83893).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.
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Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/1985, del 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Cata-
lunya, la Llei 12/1998, del 5 de novembre, de 
creació del Col·legi de Publicitàries i Publi-
citaris i Relacions Públiques de Catalunya, 
la Llei 24/2003, del 4 de juliol, de creació del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Ca-
talunya, i la Llei 11/2003, del 13 de juny, de 
creació del Col·legi Professional de Disseny 
Gràfic de Catalunya, de modificació dels re-
quisits d’accés i ampliació dels terminis per 
a la col·legiació
Tram. 200-00025/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 83893).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 200-00026/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 83893).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del règim especial d’Aran
Tram. 202-00055/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 83872; 83894).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.11.2014 al 12.11.2014).
Finiment del termini: 13.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 02.10.2014

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Censors Jurats (tram. 352-001693/10)

Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, 
president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya (tram. 352-001694/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
(tram. 352-001695/10)

Proposta de compareixença del síndic major de la Sin-
dicatura de Comptes (tram. 352-001696/10)

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
(tram. 352-001697/10)

Proposta de compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (tram. 352-001698/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (tram. 352-
001699/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (tram. 
352-001700/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-
001701/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(tram. 352-001702/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup20 Fòrum (tram. 352-001703/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya (tram. 352-001704/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya (tram. 
352-001705/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió Sindical Obrera de Catalunya (tram. 352-
001706/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional (tram. 352-001707/10)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi-
mec (tram. 352-001708/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
(tram. 352-001709/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Turisme 
de Catalunya (tram. 352-001710/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona (tram. 352-001711/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona (tram. 352-001712/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Lleida (tram. 352-001713/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona (tram. 352-001714/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (tram. 
352-001715/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (tram. 352-
001716/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya 
(tram. 352-001717/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Organització Transparència Internacional (tram. 
352-001718/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de les Relacions Institu-
cionals (tram. 352-001719/10)

Grup Parlamentari de Ciutadans

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
(tram. 352-01735/10)

Proposta de compareixença de Helen Darbishire, di-
rectora d’Access Info Europe (tram. 352-01736/10)

Proposta de compareixença de Javier Enériz, defensor 
del poble de Navarra (tram. 352-01737/10)

Proposta de compareixença d’Anne Lyons, investiga-
dora de l’Oficina del Comissionat per a la Informació i 
Ombudsman d’Irlanda (tram. 352-01738/10)

Proposta de compareixença de Benigno Pendás, di-
rector del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals 
(tram. 352-01739/10)

Proposta de compareixença de Soledad Becerril, de-
fensora del poble (tram. 352-01740/10)

Proposta de compareixença de Ramón Álvarez de Mi-
randa, president del Tribunal de Comptes (tram. 352-
01741/10)

Proposta de compareixença de José Luis Rodríguez 
Álvarez, director de l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades (tram. 352-01742/10)

Proposta de compareixença de Juan Pablo Lázaro de 
Espinosa, president de la Comissió de Responsabilitat 
Social Empresarial de la Confederació Española d’Or-
ganitzacions Empresarials (tram. 352-01743/10)

Proposta de compareixença de Frederic Monell i Lli-
ró, secretari de Participació Sindical i Institucional de 
la Unió General de Treballadors (tram. 352-01744/10)

Proposta de compareixença de Rodolfo Benito Valen-
ciano, secretari d’Estudis de la Confederació Sindical 
de Comissions Obreres (tram. 352-01745/10)

Proposta de compareixença de Daniel Innerarity, ca-
tedràtic de filosofia i investigador de la Universitat del 
País Basc (tram. 352-01746/10)

Proposta de compareixença de Manuel Villoria Men-
dieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universi-
tat Rei Joan Carles (tram. 352-01747/10)

Proposta de compareixença de Juan Alfonso Santama-
ría Pastor, catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat Complutense de Madrid (tram. 352-01748/10)

Proposta de compareixença de Guzmán Garmendia 
Pérez, exdirector de Govern Obert, del Govern de Na-
varra (tram. 352-01749/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Descalzo Gon-
zález, professor de dret administratiu de la Universitat 
Carles III de Madrid (tram. 352-01750/10)

Proposta de compareixença d’Ignacio Escolar, direc-
tor de Eldiario.es (tram. 352-01751/10)

Proposta de compareixença de Borja Bergareche, cor-
responsal d’ABC a Londres (tram. 352-01752/10)

Proposta de compareixença de Joan Navarro, portaveu 
del Fòrum per la Transparència (tram. 352-01753/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Ruiz Salga-
do, representant de Red de Abogados para la Defensa 
Ambiental (tram. 352-01754/10)

Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sán-
chez-Cascado, membre de Coalición Pro Acceso 
(tram. 352-01755/10)

Proposta de compareixença de Rosana de Andrés 
Díaz, presidenta de l’Associació d’Arxivers de la Fun-
ció Pública (tram. 352-01756/10)

Proposta de compareixença de Tomás Ramón Fer-
nández Rodríguez, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Complutense de Madrid (tram. 352-
01757/10)

Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Di-
ego y Fernández de la Riva, professor de dret de la 
informació de la Universitat Complutense de Madrid 
(tram. 352-01758/10)
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Proposta de compareixença de Maria Rosa Rotondo, 
presidenta de l’Associació de Professionals de les Re-
lacions Institucionals (tram. 352-01759/10)

Proposta de compareixença d’Emilio Guichot Reina, 
professor de dret administratiu de la Universitat de Se-
villa (tram. 352-01760/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Garrigues 
Walker, membre del Comitè Executiu de Transparèn-
cia Internacional Espanya (tram. 352-01761/10)

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álva-
rez, president de Transparència Internacional Espanya 
(tram. 352-01762/10)

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

Proposta de compareixença de Josep Matas, advocat 
(tram. 352-01809/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Tor-
ruella, catedràtic de ciència política i director de l’Ins-
titut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (tram. 352-01810/10)

Proposta de compareixença de Natasa Pirc, comissi-
onada d’Informació d’Eslovènia (tram. 352-01811/10)

Proposta de compareixença de Helen Darbishire, di-
rectora d’Access Info Europe (tram. 352-01812/10)

Proposta de compareixença de Josep M. Vallès, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (tram. 352-01813/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades (tram. 352-01814/10)

Proposta de compareixença de Bruce Cain, professor 
de ciència política de la Universitat de Califòrnia a 
Berkeley (tram. 352-01815/10)

Proposta de compareixença de José Luis Piñar, exdi-
rector de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(tram. 352-01816/10)

Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Di-
ego, professor titular de la Universitat Complutense de 
Madrid i membre de Coalició Pro Accés (tram. 352-
01817/10)

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano, presi-
dent de Transparència Internacional Espanya (tram. 
352-01818/10)

Proposta de compareixença de Rafael Ribó, síndic de 
greuges de Catalunya (tram. 352-01819/10)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 
352-01820/10)

Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, 
president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya (tram. 352-01821/10)

Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sán-
chez-Cascado, advocada de l’Estat en excedència i 
membre de Coalició Pro Accés (tram. 352-01822/10)

Proposta de compareixença de Joan Navarro, re-
presentant portaveu del Fòrum per la Transparència 
(tram. 352-01823/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Lluís Cermeno i Mar-
torell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Ava-
luació i Tria Documental (tram. 352-01824/10)

Proposta de compareixença de Manuel Villoria Men-
dieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universi-
tat Rei Joan Carles (tram. 352-01825/10)

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Au-
togovern (tram. 352-01826/10)

Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i Mar-
quès, president de la Comissió Jurídica Assessora 
(tram. 352-01827/10)

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álva-
rez, president de Transparència Internacional Espanya 
(tram. 352-01828/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Genovès i Ave-
llana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió 
(tram. 352-01829/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades (tram. 352-01830/10)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 
352-01831/10)

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, 
síndic de greuges de Catalunya (tram. 352-01832/10)

Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes (tram. 352-
01833/10)

Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques (tram. 352-
01834/10)

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya (tram. 352-01835/10)

Proposta de compareixença de Francesc Torralba Ro-
selló, autor del Codi ètic per a polítics (tram. 352-
01836/10)
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Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras Mes-
tres, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya (tram. 352-01837/10)

Proposta de compareixença de Victoria Anderica 
Caffarena, coordinadora d’Access Info Europe (tram. 
352-01838/10)

Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, 
president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya (tram. 352-01839/10)

Proposta de compareixença de Núria Bassols i Munta-
da, directora del Programa de Polítiques de Transpa-
rència (tram. 352-01840/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat 
de Barcelona (tram. 352-01841/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular  
de Catalunya

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, 
síndic de greuges de Catalunya (tram. 352-01842/10)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 
352-01843/10)

Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes (tram. 352-
01844/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades (tram. 352-01845/10)

Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya 
(tram. 352-01846/10)

Proposta de compareixença de Miquel Buch i Moya, 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques (tram. 352-01847/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-
01848/10)

Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodrí-
guez, president del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya (tram. 352-01849/10)

Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i Mar-
quès, president de la Comissió Jurídica Assessora 
(tram. 352-01850/10)

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Martí-
nez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
Oberta de Catalunya (tram. 352-01851/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Tor-
ruella, catedràtic de ciències polítiques de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (tram. 352-01852/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, pro-
fessor titular de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra (tram. 352-01853/10)

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álva-
rez, president de Transparència Internacional Espanya 
(tram. 352-01854/10)

Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós, pro-
fessor del Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
01855/10)

Proposta de compareixença de Juli Ponce Solé, pro-
fessor del Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
01856/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels López Lax, 
advocada (tram. 352-01857/10)

Proposta de compareixença de Josep Matas i Bala-
guer, advocat (tram. 352-01858/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès i 
Casadevall, catedràtic de ciències polítiques de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-01859/10)

Proposta de compareixença de Marta Continente Gon-
zalo (tram. 352-01860/10)

Proposta de compareixença d’Ignasi Genovès i Ave-
llana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió 
(tram. 352-01861/10)

Proposta de compareixença del president d’una de les 
diputacions de Catalunya (tram. 352-01862/10)

Proposta de compareixença dels presidents de dos 
consells comarcals (tram. 352-01863/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 100.000 habitants (tram. 352-01864/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 75.000 habitants (tram. 352-01865/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 50.000 habitants (tram. 352-01866/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 20.000 habitants (tram. 352-01867/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 10.000 habitants (tram. 352-01868/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 5.000 habitants (tram. 352-01869/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 2.000 habitants (tram. 352-01870/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de menys de 2.000 habitants (tram. 352-01871/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Gestió Pública (tram. 352-
01872/10)
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Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya 
(tram. 352-01873/10)

Proposta de compareixença de la presidenta del Col-
legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local de Catalunya (tram. 352-01874/10)

Proposta de compareixença del president del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalu-
nya (tram. 352-01875/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (tram. 
352-01876/10)

Proposta de compareixença del director general d’Ar-
xius, Biblioteques, Museus i Patrimoni (tram. 352-
01877/10)

Proposta de compareixença de la directora de l’Ofici-
na de Supervisió i Avaluació de la Contractació Públi-
ca (tram. 352-01878/10)

Proposta de compareixença de una representació de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (tram. 
352-01879/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració 
(tram. 352-01880/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de les Relacions Institu-
cionals (tram. 352-01881/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa d’Innovació Pública (tram. 352-01882/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana  
de Catalunya

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, 
síndic de greuges de Catalunya (tram. 352-01883/10)

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso La-
so, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 
352-01884/10)

Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, cap 
de l’àrea de legislació i assumptes jurídics de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (tram. 352-01885/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades (tram. 352-01886/10)

Proposta de compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes (tram. 352-
01887/10)

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (tram. 352-01888/10)

Proposta de compareixença de Pere-A. Fàbregas Vi-
dal, president de la Coordinadora Catalana de Funda-
cions (tram. 352-01889/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Codina Filba, di-
rector general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya (tram. 352-01890/10)

Proposta de compareixença de Joan Soler Jiménez, 
president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Do-
cuments de Catalunya (tram. 352-01891/10)

Proposta de compareixença de Xavier Palmès i Co-
sidó, president de l’Associació de Tècnics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya (tram. 352-
01892/10)

Proposta de compareixença de Joat Henrich i Balles-
ter, president de l’Associació Catalana de Gestió Pú-
blica (tram. 352-01893/10)

Proposta de compareixença de Francesc Torralba Ro-
selló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull 
(tram. 352-01894/10)

Proposta de compareixença de Norbert Bilbeny Gar-
cia, catedràtic d’ètica de la Universitat de Barcelona 
(tram. 352-01895/10)

Proposta de compareixença de Victòria Camps Cerve-
ra, catedràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (tram. 352-01896/10)

Proposta de compareixença d’Adela Cortina Orts, ca-
tedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de Valèn-
cia i directora de la Fundació Ètica dels Negocis i les 
Organitzacions (tram. 352-01897/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, ca-
tedràtic de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona (tram. 352-01898/10)

Proposta de compareixença de Jesús Lizcano Álva-
rez, president de Transparència Internacional Espanya 
(tram. 352-01899/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Europea a Barcelona (tram. 352-01900/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Open Society Foundations a Catalunya (tram. 352-
01901/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez 
Suárez, secretari general de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya (tram. 352-01902/10)

Proposta de compareixença de Joan Carles Gallego 
Herrera, secretari general de Comissions Obreres de 
Catalunya (tram. 352-01903/10)

Proposta de compareixença de Josep Gonzàlez i Sala, 
president de Pimec (tram. 352-01904/10)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona (tram. 352-01905/10)
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Proposta de compareixença de Joaquín Gay de Monte-
llá Ferrer-Vidal, president de Foment del Treball Naci-
onal (tram. 352-01906/10)

Grup Mixt

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, 
síndic de greuges de Catalunya (tram. 352-01907/10)

Proposta de compareixença de Santiago Alba Rico 
(tram. 352-01908/10)

Proposta de compareixença de Byung-Chul Han 
(tram. 352-01909/10)

Proposta de compareixença de Bakartxo Ruiz Jaso, 
diputada del Parlament de Navarra (tram. 352-01910/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels Barbarà i 
Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades (tram. 352-01911/10)

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, 
professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i in-
vestigador a l’Internet Interdisciplinary Institute i a 
l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya 
(tram. 352-01912/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Tor-
ruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(tram. 352-01913/10)

Proposta de compareixença d’Òscar Roca Safont, cap 
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya (tram. 352-01914/10)

Proposta de compareixença de Helen Darbishire, di-
rectora d’Access Info Europe, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència (tram. 352-01915/10)

Proposta de compareixença de Garbiñe Errekondo 
Salsamendi, diputada de la Diputació Foral de Gui-
púscoa (tram. 352-01916/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió d’Afers Institucionals, 

08.10.2014, DSPC-C 494

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de 
l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de 
Catalunya (tram. 353-00777/10)

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya (tram. 353-
00778/10)

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic ma-
jor de la Sindicatura de Comptes (tram. 353-00779/10)

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de 
greuges de Catalunya (tram. 353-00780/10)

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, direc-
tor de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 353-
00781/10)

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de 
Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya (tram. 353-00782/10)

Compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(tram. 353-00783/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya (tram. 353-00784/10)

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (tram. 353-
00785/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya (tram. 353-00786/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors de Catalunya (tram. 353-00787/10)

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional (tram. 353-00788/10)

Compareixença d’una representació de Pimec (tram. 
353-00789/10)

Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president 
de Transparència Internacional Espanya (tram. 353-
00790/10)

Compareixença de Helen Darbishire, directora execu-
tiva d’Access Info Europe (tram. 353-00791/10)

Compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de fi-
losofia i investigador de la Universitat del País Basc 
(tram. 353-00792/10)

Compareixença de Manuel Villoria Mendieta, cate-
dràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan 
Carles (tram. 353-00793/10)

Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, cate-
dràtic de ciència política i director de l’Institut de Go-
vern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (tram. 353-00794/10)

Compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (tram. 353-00795/10)

Compareixença de Bruce Cain, professor de cièn-
cia política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley 
(tram. 353-00796/10)

Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, secre-
tari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (tram. 353-00797/10)
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Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, direc-
tor general d’Atenció Ciutadana i Difusió (tram. 353-
00798/10)

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, ca-
tedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull (tram. 
353-00799/10)

Compareixença de Núria Bassols i Muntada, directo-
ra del Programa de polítiques de transparència (tram. 
353-00800/10)

Compareixença de Joat Henrich i Ballester, president 
de l’Associació Catalana de Gestió Pública (tram. 353-
00801/10)

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, pre-
sident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(tram. 353-00802/10)

Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions (tram. 
353-00803/10)

Compareixença de Xavier Palmés i Cosidó, president 
de l’Associació de Tècnics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (tram. 353-00804/10)

Compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica 
d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 
353-00805/10)

Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona (tram. 
353-00806/10)

Compareixença d’una representació de l’Open Society 
Foundations a Catalunya (tram. 353-00807/10)

Compareixença de Byung-Chul Han (tram. 353-
00808/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Censors Jurats (tram. 352-001693/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (tram. 
352-001700/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup20 Fòrum (tram. 352-001703/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió Sindical Obrera de Catalunya (tram. 352-
001706/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
(tram. 352-001709/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Turisme 
de Catalunya (tram. 352-001710/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona (tram. 352-001711/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Tarragona (tram. 352-001712/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Lleida (tram. 352-001713/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Girona (tram. 352-001714/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (tram. 
352-001715/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (tram. 352-
001716/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya 
(tram. 352-001717/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de les Relacions Institu-
cionals (tram. 352-001719/10)

Proposta de compareixença de Javier Enériz, defensor 
del poble de Navarra (tram. 352-01737/10)

Proposta de compareixença d’Anne Lyons, investiga-
dora de l’Oficina del Comissionat per a la Informació i 
Ombudsman d’Irlanda (tram. 352-01738/10)

Proposta de compareixença de Benigno Pendás, di-
rector del Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals 
(tram. 352-01739/10)

Proposta de compareixença de Soledad Becerril, de-
fensora del poble (tram. 352-01740/10)

Proposta de compareixença de Ramón Álvarez de Mi-
randa, president del Tribunal de Comptes (tram. 352-
01741/10)

Proposta de compareixença de José Luis Rodríguez 
Álvarez, director de l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades (tram. 352-01742/10)

Proposta de compareixença de Juan Pablo Lázaro de 
Espinosa, president de la Comissió de Responsabilitat 
Social Empresarial de la Confederació Española d’Or-
ganitzacions Empresarials (tram. 352-01743/10)

Proposta de compareixença de Juan Alfonso Santama-
ría Pastor, catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat Complutense de Madrid (tram. 352-01748/10)

Proposta de compareixença de Guzmán Garmendia 
Pérez, exdirector de Govern Obert, del Govern de Na-
varra (tram. 352-01749/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Descalzo Gon-
zález, professor de dret administratiu de la Universitat 
Carles III de Madrid (tram. 352-01750/10)



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 39

Proposta de compareixença de Joan Navarro, portaveu 
del Fòrum per la Transparència (tram. 352-01753/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Ruiz Salga-
do, representant de Red de Abogados para la Defensa 
Ambiental (tram. 352-01754/10)

Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sán-
chez-Cascado, membre de Coalición Pro Acceso 
(tram. 352-01755/10)

Proposta de compareixença de Rosana de Andrés 
Díaz, presidenta de l’Associació d’Arxivers de la Fun-
ció Pública (tram. 352-01756/10)

Proposta de compareixença de Tomás Ramón Fer-
nández Rodríguez, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Complutense de Madrid (tram. 352-
01757/10)

Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Di-
ego y Fernández de la Riva, professor de dret de la 
informació de la Universitat Complutense de Madrid 
(tram. 352-01758/10)

Proposta de compareixença de Maria Rosa Rotondo, 
presidenta de l’Associació de Professionals de les Re-
lacions Institucionals (tram. 352-01759/10)

Proposta de compareixença d’Emilio Guichot Reina, 
professor de dret administratiu de la Universitat de Se-
villa (tram. 352-01760/10)

Proposta de compareixença de Josep Matas, advocat 
(tram. 352-01809/10)

Proposta de compareixença de Natasa Pirc, comissi-
onada d’Informació d’Eslovènia (tram. 352-01811/10)

Proposta de compareixença de José Luis Piñar, exdi-
rector de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(tram. 352-01816/10)

Proposta de compareixença de Manuel Sánchez de Di-
ego, professor titular de la Universitat Complutense de 
Madrid i membre de Coalició Pro Accés (tram. 352-
01817/10)

Proposta de compareixença d’Elisa de la Nuez Sán-
chez-Cascado, advocada de l’Estat en excedència i 
membre de Coalició Pro Accés (tram. 352-01822/10)

Proposta de compareixença de Joan Navarro, re-
presentant portaveu del Fòrum per la Transparència 
(tram. 352-01823/10)

Proposta de compareixença d’Oriol Rusca i Nadal, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-
01848/10)

Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodrí-
guez, president del Consell de Col•legis d’Advocats de 
Catalunya (tram. 352-01849/10)

Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i Mar-
quès, president de la Comissió Jurídica Assessora 
(tram. 352-01850/10)

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Martí-
nez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
Oberta de Catalunya (tram. 352-01851/10)

Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, pro-
fessor titular de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra (tram. 352-01853/10)

Proposta de compareixença de Joan Mauri Majós, pro-
fessor del Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
01855/10)

Proposta de compareixença de Juli Ponce Solé, pro-
fessor del Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal de la Universitat de Barcelona (tram. 352-
01856/10)

Proposta de compareixença de M. Àngels López Lax, 
advocada (tram. 352-01857/10)

Proposta de compareixença de Josep Matas i Bala-
guer, advocat (tram. 352-01858/10)

Proposta de compareixença de Marta Continente Gon-
zalo (tram. 352-01860/10)

Proposta de compareixença del president d’una de les 
diputacions de Catalunya (tram. 352-01862/10)

Proposta de compareixença dels presidents de dos 
consells comarcals (tram. 352-01863/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 100.000 habitants (tram. 352-01864/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 75.000 habitants (tram. 352-01865/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 50.000 habitants (tram. 352-01866/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 20.000 habitants (tram. 352-01867/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 10.000 habitants (tram. 352-01868/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 5.000 habitants (tram. 352-01869/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de més de 2.000 habitants (tram. 352-01870/10)

Proposta de compareixença de l’alcalde d’un municipi 
de menys de 2.000 habitants (tram. 352-01871/10)

Proposta de compareixença de la presidenta del Col-
legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local de Catalunya (tram. 352-01874/10)

Proposta de compareixença del president del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalu-
nya (tram. 352-01875/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (tram. 
352-01876/10)
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Proposta de compareixença del director general d’Ar-
xius, Biblioteques, Museus i Patrimoni (tram. 352-
01877/10)

Proposta de compareixença de la directora de l’Ofici-
na de Supervisió i Avaluació de la Contractació Públi-
ca (tram. 352-01878/10)

Proposta de compareixença de una representació de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (tram. 
352-01879/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració 
(tram. 352-01880/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals de les Relacions Institu-
cionals (tram. 352-01881/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa d’Innovació Pública (tram. 352-01882/10)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona (tram. 352-01905/10)

Proposta de compareixença de Santiago Alba Rico 
(tram. 352-01908/10)

Proposta de compareixença de Bakartxo Ruiz Jaso, 
diputada del Parlament de Navarra (tram. 352-01910/10)

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, 
professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i in-
vestigador a l’Internet Interdisciplinary Institute i a 
l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya 
(tram. 352-01912/10)

Proposta de compareixença de Garbiñe Errekondo 
Salsamendi, diputada de la Diputació Foral de Gui-
púscoa (tram. 352-01916/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials retirades

Proposta de compareixença d’Ignacio Escolar, direc-
tor de Eldiario.es (tram. 352-01751/10)

Proposta de compareixença de Borja Bergareche, cor-
responsal d’ABC a Londres (tram. 352-01752/10)

Proposta de compareixença d’Antonio Garrigues 
Walker, membre del Comitè Executiu de Transparèn-
cia Internacional Espanya (tram. 352-01761/10)

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, 
director de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Au-
togovern (tram. 352-01826/10)

Proposta de compareixença d’Albert Lamarca i Mar-
quès, president de la Comissió Jurídica Assessora 
(tram. 352-01827/10)

Proposta de compareixença de Victoria Anderica 
Caffarena, coordinadora d’Access Info Europe (tram. 
352-01838/10)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat 
de Barcelona (tram. 352-01841/10)

Proposta de compareixença de Norbert Bilbeny Gar-
cia, catedràtic d’ètica de la Universitat de Barcelona 
(tram. 352-01895/10)

Proposta de compareixença d’Adela Cortina Orts, ca-
tedràtica d’ètica i filosofia de la Universitat de Valèn-
cia i directora de la Fundació Ètica dels Negocis i les 
Organitzacions (tram. 352-01897/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Europea a Barcelona (tram. 352-01900/10)

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

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83882).
Coneixement: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.07.2014.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 21.10.2014 al 27.10.2014).
Finiment del termini: 28.10.2014; 09:30 h.
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Proposició de llei del sistema de policia de 
Catalunya
Tram. 202-00064/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 83884; 83895).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003 per a introduir la revocació dels drets 
i l’estatut dels expresidents i expresidentes 
de la Generalitat
Tram. 202-00065/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83885).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Proposició de llei sobre el servei escolar de 
menjador
Tram. 202-00066/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 83886; 83896).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència d
el Parlament, 15.10.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00067/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83887).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, de l’estatut dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 202-00068/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83888).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals
Tram. 202-00069/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

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

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 
en el seu article 29, regula l’accés a la categoria d’agent 
d’una policia local.

El tercer apartat d’aquest article estableix que «és re-
quisit indispensable, en tot cas, superar en l’oposició 
un curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya, del 
qual queden exempts els aspirants que en la fase d’ad-
missió aportin un diploma acreditatiu d’haver superat 
el curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya».

Aquesta regulació a la seva aplicació pràctica compor-
ta que un agent que hagi superat el procés de selec-
ció descrit, superant el curs de formació equivalent en 
un altre cos policial (Cos Nacional de Policia, Guar-
dia Civil, Policia Foral de Navarra o Ertzaintza) o hagi 
accedit a una policia local d’una altre Comunitat Au-
tònoma, superant el curs equivalent en una altre Co-
munitat diferent a la de Catalunya, quant guanya una 
oposició en una Policia Local de Catalunya ha de tor-
nar de fer el curs de formació bàsica per a policies en 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

La paradoxa és dona en el fet que aquests agents, a 
més d’haver superat una formació policial equivalent, 
poden portar anys d’exercici professional, experiència 
necessària que complementa la formació rebuda. Al-
hora, es tracta d’agents que, habitualment, porten anys 
residint a Catalunya i, per tant, amb un important ar-
relament.

Obligar a realitzar de nou el curs de formació bàsica 
per a policies, a més de les despeses que comporta per 
l’Ajuntament, provoca que aquest agent mentre dura 
aquesta formació no pot exercir plenament com a poli-
cia en el seu municipi.

La racionalització en l’ús dels recursos públics com-
porta que s’eximeixi d’aquest requisit als agents en 
els cas que hem descrit ja que disposa d’una formació 
equivalent ja acreditada i, en molts casos, anys d’exer-
cici professional.

La redacció actual del referit apartat de l’article 29 ja 
preveu una excepció a aquesta exigència que troba to-
ta la seva lògica en aquells agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra que han superat aquesta formació i volen 
incorporar-se, mitjançant la superació de la correspo-
nent oposició, a una policia local de Catalunya.

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

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals

Article 1

Es modifica el tercer apartat, de l’article 29, de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que que-
da redactat de la manera següent: 

«Article 29

»1. L’accés a la categoria d’agent es fa per oposició 
o per concurs-oposició, en convocatòria lliure, en la 
qual només poden prendre part els qui compleixen els 
requisits establerts per les bases de la convocatòria, re-
quisits que han d’ésser, com a mínim, els següents: 

»a) Ésser ciutadà espanyol, de conformitat amb les 
lleis vigents.

»b) Tenir l’edat compresa entre el mínim i el màxim 
que fixin el Reglament del cos o la convocatòria cor-
responent, abans que fineixi el termini de presentació 
de sol·licituds.

»c) Complir les condicions exigides per a exercir les 
funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord 
amb el que determinen aquesta Llei, les disposicions 
que la despleguin i el reglament del cos.

»d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a 
l’exercici de la funció pública ni haver estat separat del 
servei de cap administració pública mitjançant expe-
dient disciplinari.

»2. S’han d’incloure en l’oposició, com a mínim, pro-
ves culturals, físiques, mèdiques i psicotècniques.

»3. És requisit indispensable, en tot cas, superar en 
l’oposició un curs selectiu a l’Escola de Policia de Ca-
talunya-Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
del qual queden exempts els aspirants que en la fase 
d’admissió aportin un diploma acreditatiu d’haver su-
perat el curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalu-
nya-Institut de Seguretat Pública de Catalunya o un 
curs de formació equivalent impartit per les escoles 
de formació de la resta de cossos i forces de seguretat 
(Cos Nacional de Policia, Guardia Civil, Policia Foral 
de Navarra i Ertzaintza) o de les policies locals de la 
resta de comunitats autònomes.

»4. Les convocatòries, que s’han de publicar en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya, vinculen 
l’Administració, els tribunals que han de puntuar les 
proves selectives i tothom que hi pren part.»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris

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

Segona. Entrada en vigor

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

Antecedents referents a la proposició de Llei 
de modificació de l’article 29 de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les policies locals

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 
en el seu article 29, regula l’accés a la categoria d’agent 
d’una policia local. L’esmentat article, en el seu parà-
graf tercer, estableix que «és requisit indispensable, en 
tot cas, superar en l’oposició un curs selectiu a l’Escola 
de Policia de Catalunya, del qual queden exempts els 
aspirants que en la fase d’admissió aportin un diploma 
acreditatiu d’haver superat el curs bàsic de l’Escola de 
Policia de Catalunya».

L’aplicació d’aquest article comporta que si un agent 
ha superat el procés de selecció descrit, superant el 
curs de formació equivalent en un altre cos policial 
(Cos Nacional de Policia, Guardia Civil, Policia Fo-
ral de Navarra o Ertzaintza) o ha accedit a un poli-
cia local d’una altre Comunitat Autònoma, superant el 
curs equivalent en una altre Comunitat diferent a la de 
Catalunya, si guanya una oposició en una Policia Lo-
cal de Catalunya ha de tornar de fer el curs bàsic de 
formació policial en l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

La racionalització en l’ús dels recursos públics com-
porta que s’eximeixi d’aquest requisit als agents en 
els cas que hem descrit ja que disposa d’una formació 
equivalent ja acreditada i, en molts casos, anys d’exer-
cici professional.

La redacció actual del referit apartat de l’article 29 ja 
preveu una excepció a aquesta exigència que troba to-
ta la seva lògica en aquells agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra que han superat aquesta formació i volen 
incorporar-se, mitjançant la superació de la correspo-
nent oposició, a una policia local de Catalunya.

2. Normativa afectada

– Article 164 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de ju-
liol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

3. Competència

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 164, 
estableix que correspon a la Generalitat, en matèria de 
seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legis-
lació estatal, la planificació i la regulació del sistema 

de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les 
policies locals. Tanmateix correspon a la Generalitat 
el comandament suprem de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra i la coordinació de l’actuació 
de les policies locals.

4. Afectacions pressupostàries

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

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i 
Serra, portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María Jo-
sé García Cuevas, Alícia Alegret Martí, Eva García 
Rodríguez, Dolors López Aguilar, Ma Dolors Mont-
serrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, José Antonio 
Coto, Roquet Sergio García Pérez, Rafael López 
Rueda, Rafael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Ma-
nuel Reyes López, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez 
Costa i Sergio Santamaría Santigosa, diputats, del GP 
del PPC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies d’educació secundària obliga-
tòria a l’Institut-Escola Joan Miró, de Miami 
Platja, a Mont-roig del Camp
Tram. 250-01205/10

Esmenes presentades
Reg. 82617 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 82617)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir l’acord a què ha arribat amb el 
consistori de Mont-roig del Camp que els equipaments 
destinats a l’Institut-Escola Joan Miró de Miami Plat-
ja siguin una secció de l’Institut Antoni Ballester de 
Mont-roig i a valorar que la secció d’Institut Antoni 
Ballester a Miami Platja acabi esdevenint en el futur 
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un institut per donar la millor resposta a una població 
creixent que demanda aquest equipament.

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la tercera planta de l’Escola Oficial d’Idio-
mes de Tarragona
Tram. 250-01206/10

Esmenes presentades
Reg. 82618 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82618)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern que prio-
ritzi el retorn de la darrera planta de la Chartreuse 
per a ús de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona 
i que accepti l’oferiment que li pugui fer l’Ajuntament 
de Tarragona d’un emplaçament alternatiu per als ser-
veis del Departament d’Economia i Finances que es-
tan ubicats a l’edifici de la Chartreuse.

Proposta de resolució sobre la climatització 
de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-01208/10

Esmenes presentades
Reg. 82590 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82590)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya executar, durant el darrer tri-
mestre de 2014, les obres d’adequació i rehabilitació de 
la climatització necessàries a les oficines del SOC i el 
SEPE de la plaça Vilaseca de Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès).»

Proposta de resolució sobre la recerca d’in-
versions i la implantació d’activitats econò-
miques al Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-01210/10

Esmenes presentades
Reg. 82588 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82588)

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. En l’hipotètic supòsit que el desenvolupament ter-
ciari previst en el Centre Direccional es materialitzés 
en un o més grans establiments comercials territorials, 
–un cop conegut el seu abast i les seves característi-
ques–, caldria dotar les associacions de comerciants 
dels municipis situats en l’àrea d’influència amb el su-
port tècnic necessari i els recursos econòmics propor-
cionats per desenvolupar actuacions específiques de 
dinamització que restableixin l’equilibri potenciant 
l’atractivitat i la competitivitat del comerç urbà de pro-
ximitat.»

Proposta de resolució sobre els parcs de 
conservació de carreteres
Tram. 250-01211/10

Esmenes presentades
Reg. 82614 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82614)

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

Del punt 1

«1. Considerar el personal dels parcs de carreteres 
com a fonamental per al manteniment i la conservació 
de les carreteres de titularitat de la Generalitat.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Mantenir els parcs de carreteres dependents del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Gene-
ralitat de Catalunya.»

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

Del punt 3

«3. Continuar reforçant el model mixt de conservació 
i explotació de carreteres que actualment està funcio-
nant i dotar-los de personal i maquinaria segons l’acord 
firmat en el Protocol de reordenació dels Parcs.»

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

Del punt 4

«4. Negociar i acordar prèviament amb el Comitè 
d’Intercentres qualsevol mesura que pugui representar 
una variació en les condicions laborals o en la relació 
de llocs de treball.»

Proposta de resolució sobre les taxes de les 
escoles oficials d’idiomes
Tram. 250-01213/10

Esmenes presentades
Reg. 82608 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82608)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Continuar analitzant i adequant l’oferta present i 
futura de places a les Escoles Oficials d’Idiomes a les 
necessitats detectades al territori, per mitjà del Depar-
tament d’Ensenyament i les aportacions dels centres i 
de les diferents institucions com són, entre d’altres, els 
ajuntaments i les universitats.»

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

De refosa dels punts 3 i 4

«3. Continuar amb les mesures previstes per a exemp-
cions i bonificacions, així com l’oferta de beques per 
als ensenyaments d’idiomes.»

Proposta de resolució sobre la dimissió del 
ministre d’Educació, Cultura i Esports i la re-
tirada del decret que regula l’escolarització 
dels alumnes en llengua castellana a Cata-
lunya
Tram. 250-01214/10

Esmenes presentades
Reg. 82611 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82611)

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

Del punt 2

«2) El Parlament de Catalunya: 

a) Insta al Govern a traslladar al Parlament la còpia 
del requeriment d’incompetència que, en compliment 
de l’acord adoptat pel Govern de la Generalitat de Ca-
talunya en la seva reunió del 26 d’agost, es va presen-
tar davant el Govern de l’Estat en relació al Reial De-
cret 591/2014 d’11 de juliol.

b) Valora positivament que el passat 12 de juny de 
2014, la Consellera d’Ensenyament demanés la reti-
rada formal del decret 591/2014, que regula l’escola-
rització dels alumnes en llengua castellana a Catalu-
nya.»
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Proposta de resolució sobre el tancament 
de les centrals nuclears
Tram. 250-01216/10

Esmenes presentades
Reg. 79283 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 79283)

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

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a complir el mandat del Parlament de Catalu-
nya en el sentit que el Govern de la Generalitat elabori 
un pla de revitalització econòmica i de creació de llocs 
de treball de les comarques on hi ha radicades les cen-
trals nuclears catalanes.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels col·lectors de Can Bruguer i Ca n’Espi-
nós, a Gavà
Tram. 250-01217/10

Esmenes presentades
Reg. 82519; 82593 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82519)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta al Govern que ac-
tuï davant l’Àrea Metropolitana de Barcelona, actual 
responsable de la gestió integral del cicle de l’aigua a 
l’àmbit metropolità, per tal s’executin les millores en 
els col·lectors de Bruguers i Ca n’Espinós en el terme 
municipal de Gavà per tal d’evitar sobreeiximents en 
episodis de pluja i evitar provocar problemes ambien-
tals a les rieres de Parets i Canyars.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82593)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a instar l’ajuntament de Gavà i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona a redissenyar la xarxa de 
sanejament en baixa corresponent al seu municipi, 
assegurant que aquesta sigui completada i que quedi 
connectada correctament al sistema de sanejament en 
alta, minimitzant, així, els sobreeiximents d’aigües re-
siduals a les rieres de Canyars i de Parets.»

Proposta de resolució sobre el trasllat dels 
catalans privats de llibertat als centres peni-
tenciaris de Catalunya
Tram. 250-01222/10

Esmenes presentades
Reg. 82597 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 13.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82597)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a facilitar el trasllat als centres penitencia-
ris catalans d’interns amb vinculació a Catalunya que 
compleixen condemna a la resta de l’Estat espanyol o 
a l’estranger que ho sol·licitin i d’acord amb els criteris 
i supòsits de disponibilitat i priorització establerts per 
la Direcció general de Serveis Penitenciaris, segons la 
legislació penitenciària vigent.»
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Proposta de resolució de condemna de la in-
tervenció de l’exèrcit israelià a Gaza
Tram. 250-01223/10

Esmenes presentades
Reg. 82600; 82632 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82600)

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

De l’epígraf «El Parlament de Catalunya manifesta:»

«El seu rebuig a la violència i la seva preocupació per 
l’actual conflicte i situació de violència al sud d’Israel 
i la franja de Gaza i fa una crida a la resolució negoci-
ada del conflicte vetllant, prioritàriament, per garantir 
el respecte del dret humanitari internacional i la pro-
tecció de la població civil.»

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

Del punt 1 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern:»

«1. Destinar recursos de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament per ajuda humanitària a la 
població palestina de la Franja de Gaza que es destina-
rà a les ONGs catalanes i/o organismes internacionals 
que treballin en el territori.»

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

Del punt 2 de l’epígraf «El Parlament de Catalunya 
insta el Govern:»

«2. Instar al Govern Espanyol a que emprengui d’im-
mediat iniciatives diplomàtiques pròpies i en el marc 
de la UE orientades a l’obertura acordada de les fron-
teres de Gaza.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82632)

1 Esmena núm. 1
D’addició al primer apartat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya manifesta: 

Condemna solemnement la violenta intervenció mili-
tar de l’exèrcit israelià en els territoris ocupats de Gaza 
que ha generat una emergència humanitària de greus 

conseqüències per a la població civil, així com també 
condemna el llançament de coets des de Gaza sobre 
territori israelià.»

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del projecte de la pedrera prevista a la zona 
de Roques Blanques, al Bruc
Tram. 250-01224/10

Esmenes presentades
Reg. 82592 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82592)

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a no aprovar la implantació de la plan-
ta d’asfalt a l’explotació de Roques Blanques fins que 
s’hagin emès els informes preceptius que estableix la 
legislació vigent i, si és el cas, es sotmeti el projecte a 
avaluació d’impacte ambiental.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10

Esmenes presentades
Reg. 82607; 82619 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82607)

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

De refosa de les lletres a i b

«1. Estudiar i acordar durant el curs 2014-2015 en la 
comissió mixta municipal, les necessitats d’espais i 
ubicacions de centres necessaris per satisfer la previ-
sió real de l’oferta de places d’educació primària i se-
cundària obligatòria per tal de garantir les necessitats 
d’escolarització de la ciutat de Terrassa.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

De la lletra c

«3. En el temps fins a establir aquest acord, facilitar 
els recursos i els espais necessaris per tal que els alum-
nes de l’escola Sala i Badrinas puguin desenvolupar 
el projecte educatiu del centre, el lleure i les activitats 
extraescolars.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82619)

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

a) Estudiar i acordar durant el curs 2014-2015 en la 
comissió mixta municipal les necessitats d’espais i ubi-
cacions de centres necessaris per satisfer la previsió 
real de l’oferta de places d’educació primària i secun-
dària obligatòria per tal de garantir les necessitats 
d’escolarització de la ciutat de Terrassa.

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

b) Accelerar la redacció dels projectes constructius i la 
construcció dels nous equipaments educatius decidits 
en el marc de la Comissió Mixta durant l’any 2015 te-
nint en compte les previsions pressupostàries.

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

c) Facilitar els recursos i els espais necessaris per tal 
que els alumnes de l’escola Sala i Badrines puguin des-
envolupar el projecte educatiu del centre, el lleure i les 
activitats extraescolars, tenint en compte que cobreix 
l’única oferta pública en el barri on es troba ubicada.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’estat del riu Ripoll al 
seu pas per Ripollet
Tram. 250-01226/10

Esmenes presentades
Reg. 82594 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82594)

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

Del punt 1

«1. Donar accés a l’ajuntament de Ripollet a la con-
sulta (*) del Projecte de restauració ambiental de l’es-
pai fluvial del riu Ripoll, al seu pas pel t.m de Ripollet 
(Vallès Occidental), el qual defineix amb claredat la 
problemàtica existent i les actuacions a realitzar per 
donar-hi solució.»

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

Del punt 2

«2. Instar a l’Ajuntament de Ripollet a consultar al web 
de l’ACA, les bases de les properes convocatòries de 
subvenció per a l’execució d’actuacions de manteni-
ment i conservació de lleres del PMCLLP per a l’any 
2015, i formalitzar, dins del termini establert, una pe-
tició de subvenció, especificant el tram del seu muni-
cipi on necessita realitzar l’actuació de manteniment i 
conservació.»

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

Del punt 3

«3. Realitzar un informe que mostri l’estat actual i 
l’efecte posterior a l’actuació de neteja.»
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Proposta de resolució sobre la gestió del 
servei de menjador de l’Escola Mar Nova, de 
Premià de Mar
Tram. 250-01229/10

Esmenes presentades
Reg. 82606; 82620 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82606)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a promoure que el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Escola Mar Nova de Premià de Mar 
a busquin la via que permeti implementar un model 
de menjador escolar que concordi amb els objectius 
educatius establerts en el projecte educatiu del centre 
i adequar-lo alhora a la realitat socioeconòmica de les 
famílies usuàries del menjador.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82620)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

El Parlament insta el Govern a arribar a un acord amb 
l’Ajuntament de Premià de Mar, el Consell Comar-
cal i la comunitat educativa de l’Escola Mar Nova de 
Premià de Mar (Maresme) per a la gestió del servei de 
menjador del centre.

Proposta de resolució sobre la gestió direc-
ta del servei de menjador escolar per l’asso-
ciació de mares i pares o l’equip directiu de 
l’escola
Tram. 250-01230/10

Esmenes presentades
Reg. 82605 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82605)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a actualitzar la normativa existent re-
lativa als menjadors escolars per tal de desplegar el 
que estableixen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Edu-
cació i el Decret 160/1996 de 14 de maig pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres do-
cents públics de titularitat del Departament d’Ense-
nyament.»

Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01232/10

Esmenes presentades
Reg. 82609; 82621 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 08.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82609)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Estudiar i acordar durant el curs 2014-2015 en la 
comissió mixta municipal, les necessitats d’espais i 
ubicacions de centres necessaris per satisfer la previ-
sió real de l’oferta de places d’educació primària i se-
cundària obligatòria per tal de garantir les necessitats 
d’escolarització de la ciutat de Terrassa.»

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

Del punt 3

«3. En el temps fins a establir aquest acord, facilitar 
els recursos i els espais necessaris per tal que els alum-

Fascicle segon
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nes de l’escola Sala i Badrinas puguin desenvolupar 
el projecte educatiu del centre, el lleure i les activitats 
extraescolars.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 82621)

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

1. Estudiar i acordar durant el curs 2014-2015 en la 
comissió mixta municipal les necessitats d’espais i ubi-
cacions de centres necessaris per satisfer la previsió 
real de l’oferta de places d’educació primària i secun-
dària obligatòria per tal de garantir les necessitats 
d’escolarització de la ciutat de Terrassa.

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

2. Accelerar la redacció dels projectes constructius i la 
construcció dels nous equipaments educatius decidits 
en el marc de la Comissió Mixta durant l’any 2015 te-
nint en compte les previsions pressupostàries.

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

3. Facilitar els recursos i els espais necessaris per tal 
que els alumnes de l’escola Sala i Badrines puguin des-
envolupar el projecte educatiu del centre, el lleure i les 
activitats extraescolars, tenint en compte que cobreix 
l’única oferta pública en el barri on es troba ubicada.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la plantilla de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya i la consideració d’aquest 
servei com a essencial
Tram. 250-01233/10

Esmenes presentades
Reg. 82591 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82591)

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

Al punt 4

«4. Acordar un contracte programa pels anys 2015-
2017 amb una dotació econòmica suficient compatible 

amb l’escenari pressupostari de la Generalitat de Ca-
talunya, que garanteixi el manteniment dels llocs de 
treball i la continuïtat del servei prestat per FGC amb 
els actuals nivells de qualitat dins del marc de la seva 
autonomia de gestió.»

Proposta de resolució sobre el control de 
legalitat en l’actuació de l’empresa priva-
da que gestiona a Barcelona el lloguer d’un 
conjunt d’habitatges dotacionals proce-
dents de Regesa i de la Fundació Pisos de 
Lloguer
Tram. 250-01237/10

Esmenes presentades
Reg. 82612 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82612)

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

Del punt 1

«1. Continuar la tramitació de les diligències prèvies 
del procediment sancionador, iniciat el passat mes de 
març, i revisar Revisi el contingut, condicions i formes 
d’actuació que està seguint l’empresa immobiliària 
Colon Viviendas SII SA, filial del grup Lazora (gesti-
onat per Azora Inversiones) en la selecció d’usuaris, 
redacció i contingut dels contractes, fixació de rendes, 
despeses dels habitatges dotacionals, en règim de llo-
guer a 25 anys, construïts sobre finques municipals si-
tuades a Barcelona, en concret a la Travessera de les 
Corts i als Carrers Sagrera, Manel Sancho i Passeig 
d’Urrutia, adquirits en règim de compra dels drets de 
superfície i en el cas que es desprengui alguna possi-
ble actuació irregular, obrir el corresponent expedient 
sancionador.»

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

Del punt 2

«2. Obri un expedient disciplinari per determinar les 
irregularitats que s’hagin pogut cometre o que s’esti-
guin cometent i adopti les mesures oportunes per san-
cionar aquestes actuacions i per corregir totes les irre-
gularitats.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Continuar mantenint reunions per escoltar i aten-
dre personalment als representants dels llogaters de 
tots aquests edificis, directament i a través de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns i veïnes de Barcelona, 
per tal d’escoltar i de comprovar les denúncies i am-
pliar la informació d’irregularitats, i en doni compte a 
aquest parlament.»

Proposta de resolució 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. 250-01238/10

Esmenes presentades
Reg. 82603 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82603)

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

Al punt 3

«3. Elaborar una diagnosi de mobilitat de les valls del 
Ter i el Brugent, en el marc del Pla de transports de 
viatgers de Catalunya per al període 2014-2020, ori-
entada a la recerca d’alternatives de transport col·lectiu 
que permetin rebaixar el nombre de vehicles que hi 
circulen, en particular a les hores de màxim trànsit.»

Proposta de resolució sobre el projecte de la 
pota sud entre la carretera C-17 i l’eix Trans-
versal per Vic i Santa Eugènia de Berga
Tram. 250-01240/10

Esmenes presentades
Reg. 82604 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 09.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82604)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a minimitzar les ocupacions de sòl, les afecta-
cions ambientals i paisatgístiques, així com preservar 
el màxim possible la integritat dels espais agrícoles de 
l’entorn de la nova carretera de connexió entre l’enllaç 
sud de Vic de la C-17 i la carretera B-520 al nord de 
Santa Eugènia de Berga, mitjançant l’anàlisi de l’estu-
di informatiu i d’estudi d’impacte ambiental.»

Proposta de resolució sobre els incompli-
ments de la normativa sobre seguretat de la 
maquinària industrial
Tram. 250-01241/10

Esmenes presentades
Reg. 82589 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82589)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un protocol d’actuació que esta-
bleixi un circuit d’informació entre les diferents unitats 
del Departament d’Empresa i Ocupació amb la finali-
tat bàsica de garantir una resposta adequada, integra-
da i coordinada en matèria de seguretat de màquines i, 
quan calgui, compartir la informació necessària entre 
les unitats afectades: centres de seguretat i salut labo-
ral, seccions territorials encarregades de la seguretat 
industrial i delegacions territorials de la Inspecció de 
Treball.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de suport vital bàsic i de suport 
vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 250-01244/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83815; 83840).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres 
d’innovació i formació ocupacional
Tram. 250-01245/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83816; 83841).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació del centre comercial La Maqui-
nista, de Barcelona
Tram. 250-01246/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83817; 83842).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Cos de Mossos d’Esquadra amb esprais de 
pebre
Tram. 250-01247/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83843).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Barce-
loneta, a Barcelona
Tram. 250-01248/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83844).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de reprovació dels 
actes dels trabucaires durant la festa major 
de Cardedeu
Tram. 250-01249/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83845).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83818; 83846).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació i la 
remodelació de diversos centres educatius 
de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01251/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83819; 83847).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’actualització 
de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya
Tram. 250-01252/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83820; 83848).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del 
programa de TV3 El medi ambient
Tram. 250-01253/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83821; 83849).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig a la cancel·la-
ció de la presentació de Victus, d’Albert Sán-
chez Piñol, a l’Institut Cervantes d’Utrecht per 
part de l’ambaixador d’Espanya a Holanda
Tram. 250-01254/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83822; 83850).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’accessibilitat a l’estació ferroviària del 
Vendrell per a les persones amb limitacions 
físiques o sensorials
Tram. 250-01255/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 83823; 83851).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.10.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la utilització de 
personal i recursos públics en la gestió pri-
vada de la sanitat
Tram. 250-01288/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 82269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Recentment, la patronal ACES ha demandat a Barna 
Clínic i l’Hospital Clínic de Barcelona, entitats sani-
tàries públiques, per la utilització i aprofitament de re-
cursos públics, humans i materials, per realitzar acti-
vitat sanitària privada. La demanda es fonamenta en la 
vulneració de la Llei 15/2007 de Defensa de la Com-
petència i de la Llei 3/91 de Competència Deslleial, al-
legant que la prestació de serveis sanitaris que realit-
za Barna Clínic, entitat que rep fons dels Pressupostos 
Públics de la Generalitat de Catalunya, perjudica els 
interessos de les entitats sanitàries privades que ACES 
representa.

Amb independència de la resolució que, en el seu mo-
ment puguin adoptar els tribunals, cal posar de mani-
fest que la realització d’aquesta pràctica, consolidada 
ja a l’Hospital Clínic de Barcelona i que s̀ està este-
nent a altres centres del sector públic de salut, facilita 
un sistema sanitari de doble velocitat en funció dels 
recursos econòmics dels que disposin els ciutadans, i 
permet el benefici privat a expenses del recursos pú-
blics que costegen tots els ciutadans.

L’activitat privada que es desenvolupa a l’Hospital Clí-
nic i a Barna Clínic, crea gran confusió en la mesura 
que les dues entitats comparteixen ubicació, el mateix 
domicili, directius i professionals, instal·lacions i equi-
paments. Barna Clínic es un ens «virtual» que ocu-
pa una planta d’hospitalització de l’Hospital Clínic per 
realitzar la seva activitat assistencial privada, però no 
disposa de cap altre mitjà propi, ja que utilitza totes 
les instal·lacions públiques de l’Hospital per desenvo-
lupar la seva activitat privada, competint en recursos 
humans i materials, i prioritzant-los en el seu exclusiu 
benefici privat.

Les entitats sanitàries públiques no estan ni legal ni 
èticament constituïdes per oferir serveis sanitaris pri-
vats, dispensant un tracte diferencial entre els ciuta-
dans que poden pagar i els que no, amb la consegüent 
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discriminació en relació a les llistes d’espera. Els po-
ders públics no poden tampoc permetre que els direc-
tius i els professionals contractats pel sistema públic 
percebin retribucions addicionals, realitzant activitats 
privades en el temps que ja tenen contractat i retribuït 
per la sanitat publica, ni tampoc poden permetre que 
aquests vulnerin la normativa sobre incompatibilitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Prendre les mesures oportunes per tal de que cessi 
l’activitat privada que Barna Clínic realitza utilitzant 
els recursos materials i personals de l’Hospital Clínic 
de Barcelona i que, a més de vulnerar la normativa 
estatal i europea sobre competència, suposa la utilit-
zació de recursos públics en benefici privat i estableix 
discriminacions d’accés al sistema sanitari públic en 
benefici exclusiu d’aquells ciutadans amb majors re-
cursos econòmics.

2. Prendre les mesures oportunes per tal de que cessi 
l’activitat privada que es pugui estar realitzant en qual-
sevol altre centre sanitari públic de Catalunya.

3. Establir mesures de control i normes de transparèn-
cia i bones pràctiques per tal de garantir que els cen-
tres privats o de titularitat privada, que formen part 
del SISCAT i que reben finançament, total o parcial, 
mitjançant fons públics, destinin la totalitat d’aquests 
ingressos a la prestació dels serveis sanitaris contra-
ctats pel Cat Salut.

4. Establir mesures de control per tal d’impedir que 
els directius i els professionals que presten serveis re-
tribuïts en els centres públics i concertats del sector 
públic puguin desenvolupar, durant la seva jornada 
laboral, activitats privades en el mateix o en un altre 
centre, ja siguin retribuïdes nominalment o mitjançant 
societats de les que formin part o hi participin.

5. Establir mesures de control per tal de que qualsevol 
de les persones que realitzin activitats professionals, 
laborals o mercantils en el sector sanitari s’ajusti es-
trictament a les normes sobre incompatibilitats i cotit-
zació a la Seguretat Social.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels imports pressupostats per a la pres-
tació de serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 250-01289/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El sistema català de serveis socials s’ha vist sobrepas-
sat per l’augment de la demanda social provocada per 
la crisi econòmica i la inacció per part dels Governs. 
Administracions locals, entitats socials i els i les pro-
fessionals del sector han hagut de fer front a un aug-
ment de ciutadans que sol·liciten els serveis mentre 
s’escurçaven els recursos per fer-hi front.

Les decisions preses pel Govern de la Generalitat pro-
voquen un agreujament de la situació, eliminant drets 
subjectius com el de la RMI i retallant partides de po-
lítiques socials, i també del Govern espanyol que im-
possibilita el desplegament de marcs legals com la llei 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a la de-
pendència, implementant retallades que comporten un 
augment de la pobresa i una major desigualtat social.

A més, el Departament de Benestar Social i Família 
ha comunicat a les entitats que gestionen serveis resi-
dencials dirigits a infància, gent gran i discapacitats 
que el mes de setembre no podran cobrar amb norma-
litat l’import corresponent a la prestació que realitzen 
i s’ha informat que aquesta situació no és puntual i pot 
perdurar en els propers mesos. No és la primera vega-
da que les entitats socials i empreses proveïdores de 
serveis a les persones es queden sense cobrar un servei 
que elles executen però que clarament són serveis de 
responsabilitat pública.

La davallada de recursos destinats al desenvolupament 
de polítiques socials, el deute acumulat per part de la 
Generalitat i aquesta nova situació d’impagament abo-
quen al sector de serveis d’atenció a les persones al col-
lapse absolut. És preocupant aquesta situació que reper-
cuteix en el sector que està gestionant serveis dirigits 
a col·lectius amb una situació d’extrema vulnerabilitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir a les entitats el pagament dels imports pre-
vistos per a la prestació de serveis residencials dirigits 
a infància, gent gran i discapacitat.

2. Presentar un pla de pagaments a les entitats que 
gestionen serveis residencials dirigits a infància, gent 
gran i discapacitat per als propers mesos que permeti 
a les organitzacions la previsió, la planificació i el tre-
ball per garantir l’atenció als usuaris dels serveis.

3. Blindar les partides pressupostàries del Govern de 
la Generalitat a l’àmbit dels serveis socials que garan-
teixin les subvencions i contractes amb proveïdors i 
entitats del tercer sector.

4. Informar, activant l’espai de diàleg, les entitats so-
cials i empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública per a fer front a les conseqüències 
derivades dels problemes de liquiditat.

5. Publicar a la web transparencia.cat l’estat dels paga-
ments de les entitats i proveïdors de serveis d’atenció 
a les persones.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla contra la desnutrició relaci-
onada amb la malaltia
Tram. 250-01290/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat, Eva García Rodríguez, diputada, Sergio Gar-
cía Pérez, 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 de Salut.

Exposició de motius

El 5 de juny del 2014 la Sociedad Española de Nutri-
ción Parenteral y Enteral (SENPE) va comparèixer al 
Parlament Català per explicar el projecte «Lluita con-
tra la desnutrició relacionada amb la malaltia».

En resum, la desnutrició relacionada amb la malaltia 
és un problema de salut complex, d’elevada prevalen-

ça (23-30 % dels pacients que ingressen a hospitals 
d’aguts), que es pot diagnosticar precoçment i es pot 
tractar. Els pacients desnodrits presenten més compli-
cacions (sobre tot infeccioses), una estada hospitalà-
ria més prolongada i per tant una despesa associada 
a l’episodi d’hospitalització més elevada, més neces-
sitat de centre de convalescència a l’alta hospitalària i 
una major taxa de reingressos. Tot plegat contribueix a 
l’increment de la despesa sanitària.

El problema de la desnutrició relacionada amb la ma-
laltia afecta també a tota Europa, i ha motivat el des-
plegament de diverses iniciatives. El Parlament Eu-
ropeu va incloure la desnutrició com a element clau 
dintre de la seva estratègia de salut pel període 2008-
2013. A més, alguns models nacionals (Holanda, Reg-
ne Unit) han demostrat que l’aplicació d’una estratègia 
nacional pot reduir la prevalença de desnutrició en els 
diferents àmbits assistencials.

En l’actualitat, SENPE està liderant el Projecte +Nu-
tridos, a nivell de tot el territori nacional. L’objectiu 
d’aquest projecte és, a curt termini, augmentar el co-
neixement i la importància de la desnutrició i el seu 
impacte econòmic en tots els nivells assistencials. A 
més a llarg termini, té com a objectiu construir un Pla 
Nacional d’actuació contra la desnutrició que inclogui 
el «cribratge de desnutrició» a l’ingrés del pacient en 
residències o hospitals, i aconseguir iniciatives que in-
cloguin actuacions contra la desnutrició.

Al Senat ja s’ha aprovat per unanimitat una moció que 
insta al Govern de l’Estat a establir l’aspecte nutrici-
onal com aspecte específic dintre de les diferents es-
tratègies que du a terme el Ministeri de Sanitat i que, 
conjuntament amb les CCAA en el marc del Consell 
Interterritorial de Salut, s’acordi la necessitat de esta-
blir mesures destinades a la prevenció, la detecció i el 
tractament de la desnutrició en tots els aspectes de la 
societat i amb especial atenció a pacients sanitaris i 
serveis socials.

A Catalunya, el programa s’ha presentat i ha tingut 
una gran acollida per part dels responsables sanitaris, 
però cal seguir avançant.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Posar en marxa un Pla Estratègic Integral de Lluita 
contra la Desnutrició (Projecte Cap a la Desnutrició 
Zero), que inclogui: 

– la implantació obligatòria en tots els hospitals de Ca-
talunya de mètodes d’avaluació de la desnutrició rela-
cionada amb la malaltia,
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– el cribratge també a l’Atenció Primària en el Pla 
d’Intervenció Individual i Compartit,

– plans de formació als equips sanitaris, i

– protocols de tractament nutricional, registre i moni-
torització de les actuacions per a procedir a la avalua-
ció dels resultats en salut.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Roca Mas, 
Eva García Rodríguez i Sergio García Pérez, diputats, 
del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
rieres de Vacarisses
Tram. 250-01291/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Les rieres del municipi de Vacarisses no estan netes. 
El fet que estiguin plenes de vegetació i runa comporta 
un perill a l’estiu, pels risc d’incendis, i quan plou aug-
menta el ris de desbordament d’aquestes, podent afec-
tar greument als veïns i als seus bens.

Cal garantir una neteja periòdica d’aquestes rieres que 
impliquin disminuir al màxim als riscos que ens refe-
ríem. Actualment, aquesta neteja periòdica no es pro-
dueix.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a garantir la neteja adequada de les rieres de 
Vacarisses, arribant als acords que siguin necessaris 
amb l’Ajuntament de Vacarisses.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la reserva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aparca-
ment de l’estació de tren de Vacarisses-Tor-
reblanca
Tram. 250-01292/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Exposició de motius

L’estació Vacarisses-Torreblanca de la línia R4 de Ro-
dalies va entrar en servei l’any 1859, amb la prolon-
gació de la línia des de Terrassa fins a Manresa i està 
situada al sud del nucli d’aquesta població.

Està formada per dues vies amb els seus respectius an-
danes laterals i comunicats mitjançant un pas a nivell. 
L’edifici de viatgers està situat a l’esquerra de les vies, 
mirant cap a Manresa, i té una sola planta a la qual 
s’accedeix a peu de carrer i l’andana. En el seu interi-
or es troba una cafeteria que també fa les funcions de 
taquilla.

A l’exterior de l’estació trobem un pàrquing per a l’esta-
cionament de vehicles al costat del andana de via 1 amb 
destinació Manresa i també una subcentral elèctrica.

L’aparcament es troba en terrenys propietat de la Ge-
neralitat de Catalunya ja que es troben al costat de la 
carretera C-58.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a garantir la reserva de places d’aparcament per 
a persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb les ne-
cessitats que es detectin i com a mínim una, en l’apar-
cament de l’estació Vacarisses-Torreblanca de la línia 
R4 de Rodalies.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la seguretat de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01293/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Tal com han explicat els sindicats SPC, SME-CCOO 
i CAT, el passat dimarts, 23 de setembre de 2014, una 
persona va entrar a la comissaria de Sabadell i va en-
canonar amb una arma de foc a l’agent de porta i a dos 
ciutadans que esperaven ser atesos. Es va produir un 
encanonament mutu entre l’agent i l’altre persona, vi-
vint moments de gran tensió.

Després aquesta persona va sortir fora de la comissa-
ria i va tornar a encanonar a altres agents que l’inten-
taven detenir. Finalment, van ser reduït i detingut per 
uns altres agents.

Recentment, trobem un cas similar en la comissaria de 
Sant Cugat del Vallés.

En tots dos casos, els fets no van ser més greus per du-
es raons: primer, pel fet que les armes eren simulades 
–constatació que només es pot comprovar una vegada 
detingut la persona– i, en segon lloc, per l’alta profes-
sionalitat dels agents intervinents.

Aquests fets evidencien la manca de seguretat tant en 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra com la dels 
propis agents i ciutadans que es troben en aquell mo-
ment en aquells equipaments.

Aquests fets reclama que s’avaluï de forma intensa la 
seguretat de les comissaries dels Mossos d’Esquadra i 
s’adoptin les mesures necessaris per garantir-la.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya valora molt positiva-
ment la professionalitat dels diversos agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra que han intervingut en aquells 
casos en que una persona ha entrat en una dependència 
policial encanonant a agents i ciutadans i que, posteri-
orment, ha estat detinguda i agraeix la seva actuació.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a redac-
tar una auditoria sobre la seguretat de les dependènci-
es policials dels Mossos d’Esquadra, especialment a 
aquelles on s’atenen a ciutadans, i adoptar les mesures 
de millora entre l’any 2014 i 2015, tot donant compte 
a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya. 
La finalitat és disminuir al màxim els riscos que en 
aquestes dependències puguin accedir persones que 
posin en risc la seguretat dels agents i els ciutadans, 
especialment amb la utilització d’armes de foc o blan-
ques.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la dotació ne-
cessària de càmeres i ordinadors a les uni-
tats de la Divisió d’Investigació Criminal dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01294/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, 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 subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El sindicat SAP-UGT ha denunciat que hi ha unitats 
de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mos-
sos d’Esquadra no disposen de càmeres de vídeo i fo-
tografia i els ordinadors necessaris per l’exercici acurat 
de les seves funcions, ja sigui perquè s’han deteriorat 
pel propi ús, perquè les reparacions resulten més cares 
que l’adquisició d’un nou equip o ja sigui perquè els 
recanvis han quedat obsolets.

La utilització d’aquestes eines és cabdal per poder ob-
tenir imatges tant per a la investigació dels casos com 
per l’aportació de proves davant de l’autoritat judicial.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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Garantir que les unitats de la Divisió d’Investigació 
Criminal dels Mossos d’Esquadra disposin de les cà-
meres de vídeo i fotografia i els ordinadors necessaris 
per l’exercici de les seves funcions

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
les armes robòtiques autònomes i dels siste-
mes d’armes autònoms

Tram. 250-01295/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82719 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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

Durant els darrers anys s’ha produït un accelerat des-
envolupament de la robòtica, inclosa la robòtica amb 
aplicacions militars o policials. Existeixen nombro-
sos projectes de desenvolupament científic i tecnològic 
que, en part sobre la base del previ desenvolupament 
dels «drones» amb aplicacions militars i policials, es-
tan donant lloc a armes robòtiques plenament autòno-
mes, amb capacitat per seleccionar i abatre objectius 
sense participació humana en la decisió.

El desenvolupament d’aquestes armes robòtiques ple-
nament autònomes contribueix a estimular la cursa 
internacional d’armaments. Aquestes armes plante-
gen apressants perills per la pau i la seguretat interna-
cional.

Atès que la necessitat d’intervenció humana per pren-
dre la decisió de qui és un objectiu, i si cal disparar 
o no, ja no és una limitació tecnològica, sinó tan sols 
una opció, resulta imprescindible adquirir consciència 
de les implicacions ètiques i jurídiques del desenvolu-
pament, producció i ús d’aquests robots.

No s’hauria de delegar en màquines la decisió de ma-
tar o d’emprar la força contra persones, ni tan sols en 
tasques policials que impliquin l’ús d’armes conegu-
des com a «less-lethal», o «menys letals».

Les armes plenament autònomes no poden acomplir 
els estàndards del dret humanitari internacional, in-
cloent-hi les normes de distinció, proporcionalitat i ne-
cessitat militar, mentre amenacen el fonamental dret a 
la vida i el principi de dignitat humana –així com l’es-
pecial protecció deguda als civils immersos en con-
flictes armats– que estableix el dret internacional.

Les armes plenament autònomes adaptades a missions 
de control de multituds, encara que emprin armes tipi-
ficades com a «less-lethal», o «menys letals», tampoc 
no poden acomplir amb els estàndards del dret inter-
nacional humanitari (distinció, proporcionalitat, ne-
cessitat, etc.), o del nostre propi ordenament intern, pel 
que fa als requisits exigits per a l’ús de la força (míni-
ma intervenció, proporcionalitat, necessitat, etc.).

Les Altres Parts Contractants de la Convenció sobre cer-
tes armes convencionals mantenen reunions anuals, mo-
ments en què caldria posar en marxa les primeres con-
verses per a la regulació d’aquestes armes autònomes.

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. Fer davant del Govern de l’Estat les gestions neces-
sàries per tal que aquest faci una crida a la comuni-
tat internacional d’Estats per tal d’iniciar un debat que 
condueixi a l’establiment d’un tractat internacional de 
caràcter vinculant als efectes de prohibir el desenvolu-
pament, prova, producció o ús d’armes robòtiques au-
tònomes o sistemes d’armes autònoms, sota qualsevol 
circumstància.

2. Mai no adquirir o fer ús, sota cap circumstància, 
d’armes robòtiques plenament autònomes o sistemes 
d’armes autònoms, en les seves versions per a ús poli-
cial o de vigilància perimetral d’instal·lacions, i a regu-
lar la prohibició del seu ús o adquisició per part de les 
policies locals de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la planificació 
de l’oferta educativa
Tram. 250-01296/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
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

Els darrers cursos han estat marcats en gran mesura 
per un canvi demogràfic, fruit d’un descens de la nata-
litat al llarg dels darrers anys. Aquesta variació demo-
gràfica ha estat emprada com a argument pel Govern 
de la Generalitat a l’hora de tancar escoles, justificant 
que no es tractava d’una retallada pressupostària sinó 
d’una adaptació de l’oferta escolar a les necessitats de-
mogràfiques eventuals.

Aquest argument, a més, s’ha fet servir de forma re-
current per a cada tancament, desatenent el diàleg amb 
els agents implicats en general, i sobretot amb els mu-
nicipis afectats. Un diàleg que, d’altra banda, la Llei 
d’Educació de Catalunya reclama com a necessari. 
Aquest fet ha provocat en moltes ocasions i un descon-
cert palpable en la comunitat educativa així com un 
perjudici evident en els estudiants que es veuen afec-
tats.

En varies ocasions s’ha demanat una planificació edu-
cativa que contempli un període de temps superior a 
un curs; quatre o cinc cursos vista és el més desitja-
ble per tal que totes les parts afectades puguin buscar 
una solució al problema o, si més no, tinguin un temps 
raonable per adaptar-se als canvis necessaris. Davant 
d’això, el Departament d’Ensenyament ha seguit pre-
nent decisions de forma unilateral i comunicant-les 
amb poc temps d’antelació.

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: 

a) Programar l’oferta educativa per un període de cinc 
anys en l’exercici de la coresponsabilitat dels ens lo-
cals i en el diàleg amb la comunitat educativa, d’acord 
amb els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’Educació, que determina les compe-

tències dels ens locals i llur participació en la progra-
mació general de l’ensenyament.

b) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concreta-
ment, el tancament de totes les línies de l’escola pú-
blica efectuades i previstes pel Departament d’Ense-
nyament, atenent el principi de corresponsabilitat amb 
els ajuntaments i la comunitat educativa, els projec-
tes educatius consolidats, les necessitats socials i les 
realitats territorials, i establir una anàlisi demogràfica 
basada en cinc anys, i no pas en el curs immediat se-
güent.

c) Dissenyar una planificació de centres d’educació in-
fantil a Catalunya per al proper període 2015-2020 que 
garanteixi un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a 
tota la població en condicions de igualtat social i terri-
torial, atenent el principi de corresponsabilitat amb els 
ajuntaments i la comunitat educativa, així com respec-
tant els projectes educatius consolidats, tot desenvolu-
pant la Xarxa d’Escoles Bressol de titularitat pública 
de Catalunya creada per la Llei 5/2004 de 9 de Juliol. 
Aquesta modificació haurà d’incloure el pressupost i el 
finançament necessari per dur-la a terme.

d) Estudiar els efectes d’un canvi de calendari escolar 
basat en criteris pedagògics i la idoneïtat de repartir 
més equilibradament els períodes de descans, amb es-
pecial atenció al període Juny-Setembre.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la millora de la 
línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic
Tram. 250-01297/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 82792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Marta Pascal i Capde-
vila, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia 3 de rodalies que uneix Barcelona amb Puig-
cerdà porta anys pendent d’inversions i millores que 
acabin amb els dèficits estructurals que arrossega la 
via, tant des de la perspectiva de la freqüència de com-
bois com de la qualitat del servei prestat als usuaris.



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 60

El projecte de desdoblament de la línia R3 entre Mont-
cada i Vic fou inclòs en el «Plan estratégico de Infra-
estructuras y Transporte 2005-2020» i el «Pla de Ro-
dalies de Barcelona 2008-2015» aprovat pel Ministeri 
de Foment. Malgrat aquesta inclusió, el projecte de 
pressupostos generals de l’estat per l’any 2015 no fa 
cap previsió pressupostària específica per l’any 2015, 
fet que provocarà que es mantinguin els dèficits en el 
servei i els continuats retards.

Tant la Generalitat de Catalunya com tots els munici-
pis afectats per aquest dèficit en el servei han reclamat 
reiteradament a l’Estat que fes la previsió pressupostà-
ria corresponent per tal de procedir al desdoblament 
d’aquesta via. També col·lectius d’usuaris i entitats de 
la comarca d’Osona i de les comarques afectades per 
on transcórrer la via han reclamat que es procedís a la 
millora definitiva del servei a través de les inversions 
pertinents que han de fer realitat el desdoblament.

La millora i desdoblament de la via permetria aug-
mentar la freqüència de combois, millorar les comuni-
cacions entre les comarques per on transcórrer la via i 
donar un impuls definitiu a la millora de les comunica-
cions ferroviàries entre Vic i Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Reclamar al Ministeri de Foment la redacció del 
projecte i la inclusió de la corresponent partida pressu-
postària específica per tal de que es procedeixi a l’inici 
de les obres el més aviat possible.

2. Exigir al Ministeri de Foment que faci efectives les 
millores en la infraestructura que des del territori i el 
Govern de la Generalitat s’ha demanat reiteradament.

3. Reclamar un pla de millora de les estacions de la 
línia.

4. Adreçar-se als grups parlamentaris catalans al Con-
grés dels Diputats que tinguin en compte aquesta pe-
tició per tal de que l’estat incorpori aquesta previsió 
pressupostària en els pressupostos generals de l’estat 
per l’any 2015.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Pascal i Capdevila
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 83889; 83897).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.10.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 15.10.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model turístic
Tram. 302-00201/10

Esmenes presentades
Reg. 83860; 83873; 83881; 83891 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83860)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
turístic (tram. 302-00201/10).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió dels punts 3 i 4 i addició d’uns nous punts 
3, 4 i 4 bis

3. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-
Llei, les modificacions necessàries a la llei d’urbanis-
me de Catalunya; a la llei del dret a l’habitatge per tal 
de, com a mínim: 

a) Tornar a introduir el requeriment de prèvia llicèn-
cia expressa, i no simple acte de comunicació, per a la 
transformació d’usos residencials d’habitatge en allot-
jaments o apartaments turístics, albergs, hotels o qual-
sevol figura similar.

b) Introduir les mesures necessàries per impedir que en 
un edifici de caràcter residencial, destinat a habitatge, 
es puguin introduir usos d’allotjaments o apartaments 
turístic, albergs, hotels o similar, sense que existei-
xi un planejament urbanístic especial que ho permeti, 
sempre de forma limitada i justificada per l’existència 
d’una demanda turística significativa en el municipi 
respectiu.

c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret a 
l’habitatge, que permetien l’expropiació de l’ús d’ha-
bitatges desocupats de forma injustificada o que no es 
destinin a habitatge permanent, ja sigui en propietat o 
lloguer, per causa d’incompliment de la funció social 
de l’habitatge, per tal de destinar-los a lloguer social.

4. Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-
Llei les modificacions necessàries en la llei d’Ordena-
ció Territorial de Catalunya, Llei de Turisme de Ca-
talunya, Pla Territorial General de Catalunya i Plans 
Territorials Parcials vigents per tal de, com a mínim: 

a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especi-
al sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, 
viles, pobles i conurbacions afectats per la massifica-
ció turística –amb especials incidència en la ciutat de 
Barcelona–, per tal de: 

a.1) limitar, regular i controlar la «càrrega turística 
màxima admissible» per mitjà de paràmetres objectius.

a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de 
municipis, amb massificació turística, puguin limitar i 
fins i tot prohibir els allotjaments turístics de qualsevol 
mena, no sols en edificis d’habitatges ja existents, sinó 
també en aquells barris o sectors en que predominen 
els habitatges destinats a residència permanent.

a.3) regular les activitats a l’espai públic i a l’espai pri-
vat de caràcter públic (comerços, establiments, allot-
jaments, etc.)

b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de con-
cessió de llicències per introduir usos d’allotjaments 
o apartaments turístic, albergs, hotels o similar, en 

aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles i conur-
bacions afectats per la massificació turística, –amb 
especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins i 
tant no s’aprovi el corresponent planejament especial 
d’usos turístic-residencials.

4 bis) Que els Departaments de Territori i Sostenibili-
tat, d’Empresa i Ocupació, d’Economia i coneixement 
i d’Interior, estableixin un pla de coordinació dels seus 
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, 
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal de 
posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, apar-
taments o albergs turístics irregulars i els actes d’inci-
visme derivats de l’excessiva concentració d’activitats 
turístiques.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 7

7. Revisar, amb consens amb els diferents operadors i 
entitats veïnals i sindicals, l’aplicació de l’impost d’es-
tades turístiques, amb [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final de la lletra a del punt 7

a) Que la ciutat de Barcelona gestioni [...] un mínim 
que la pròpia llei ha de preveure, i que aquesta taxa es 
destini a compensar les disfuncions i desequilibris so-
cials que provoca l’activitat turística a la ciutat.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la lletra b del punt 7.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 8

8. Modificar la taxa sobre les estades en establiments 
turístics per destinar els recursos del fons a projectes o 
actuacions que persegueixin alguns dels objectius se-
güents: 

a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca-
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs 
naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, re-
cuperació de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre-
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tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu-
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.

b) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle-
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il-
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la 
difusió de tradicions i valors etnogràfics.

c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció 
del turisme rural i l’agroturisme.

d) Revertir els impactes que el turisme (massificació, 
estacionalitat) pugui provocar a les comunitats, a la 
població i als recursos naturals.

e) Millorar l’equilibri Territorial, creant noves àrees 
d’atracció i de desconcentració d’altres zones per a 
equilibrar els efectes positius i negatius que compor-
ta el desenvolupament de qualsevol activitat turística.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 83873)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model turístic (tram. 302-00201/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«1. Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
2013-2016 a fi i efecte de corregir els comportaments 
turístics en quan a incentivar la innovació, la forma-
ció i la participació dels diferents actors del sector per 
garantir la millora de la qualitat i la imatge de les mar-
ques turístiques de Catalunya dins del sector turístic.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 2

«a) La creació d’una línia d’ajuts específica de com a 
mínim vint milions d’euros per la millora de la compe-
titivitat i l’accés a les noves tecnologies dels establi-
ments turístics.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 3

«a) En el supòsit de formulació i tramitació d’instru-
ments de planejament urbanístic que prevegin la nova 
implantació o ampliació d’establiments d’allotjament 
turístic, els Ajuntaments han de sol·licitar l’emissió 
d’informe, amb caràcter preceptiu, a la direcció gene-
ral competent en matèria de turisme, que estarà obli-
gada a donar resposta en el termini d’un mes.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, de l’apartat 3

«c) L’estudi de la possibilitat d’establir d’un període 
mínim del concepte d’estada de temporada en els habi-
tatges d’ús turístic.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra e, de l’apartat 3

«e) La regulació, d’acord amb les administracions lo-
cals, de les habitacions d’ús turístic (bed & breakfast) 
per tal que es pugui exercir aquesta activitat de mane-
ra legal, amb les obligacions administratives i fiscals 
corresponents.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4

«4. Elaborar un Pla de control i inspeccions en relació 
a les activitats turístiques en general, i als apartaments 
i habitatges d’ús turístic en particular. Aquest Pla de 
control s’haurà de fer en coordinació amb les adminis-
tracions públiques afectades.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5

«5. En el termini de tres mesos, presentar un Pla inte-
gral de suport i dinamització del turisme rural i el tu-
risme de muntanya de natura i aventura.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7

«7. Revisar, amb consens amb els diferents operadors 
i parts implicades, l’aplicació de l’impost d’estades tu-
rístiques [...].»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova lletra a bis, de l’apartat 7

«a) bis. Que el 60% dels recursos obtinguts de la re-
captació de l’impost d’estades turístiques es per a que 
les administracions locals duguin a terme iniciatives 
de promoció turística.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra b, de l’apartat 7

«b) Garantir que els recursos que es destinen als ajun-
taments han de ser per promoció turística, de la soste-
nibilitat mediambiental i infraestructures que tinguin 
relació amb el sector turístic. En el cas de Barcelona, 
aquests recursos també es destinaran a compensar els 
impactes que el turisme pugui tenir en els barris de la 
ciutat. En qualsevol cas, han de ser propostes de des-
peses noves i no per finançar activitats prèvies.»

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83881)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el model turístic (tram. 
302-00201/10).

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

Del punt 1

«1. En el marc del Pla estratègic de Turisme 2013-
2016, incentivar la innovació, la formació i la parti-
cipació dels diferents actors del sector per garantir la 
millora de la qualitat i la imatge de la marca Catalunya 
dins del sector turístic.»

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

Del punt 2

«2. Impulsar mecanismes de suport al sosteniment del 
sector turístic, mitjançant: 

a) La creació d’Una línia d’ajuts específica per la mi-
llora de la competitivitat i l’accés a les noves tecnolo-
gies dels establiments turístics.

b) La creació d’Una línia de suport i millora a les instal-
lacions turístiques que incorpori un finançament es-
pecífic amb una dotació, a través de l’Institut Català de 
Finances, de fins a cinquanta milions d’euros anuals, 
que ha de tenir una continuïtat com a mínim durant els 
propers cinc anys.»

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

Del punt 3

«3. Revisar la normativa d’allotjaments i habitatges 
d’ús turístic per tal d’adequar-la a l’aparició de noves 
necessitats. En aquesta revisió s’hauran de considerar 
com a mínim els elements indicats i s’haurà d’informar 
el Parlament sobre la solució adoptada, inclosa la de 
mantenir la situació actual:»

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

Del punt 3.a

«a) L’eventual exigència d’un informe preceptiu de les 
autoritats turístiques de la Generalitat en la tramitació 
d’instruments de planejaments urbanístic que prevegin 
noves implantacions d’allotjaments turístics.»

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

Del punt 3.b

«b) L’eventual necessitat de consentiment de la comu-
nitat de propietaris per a la ubicació d’HUTS en blocs 
de pisos residencials.» 

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

Del punt 7

«7. Analitzar amb els diferents operadors si és reco-
manable i convenient si hi ha el consens necessari per 
a revisar l’aplicació de l’impost d’estades en establi-
ments turístics en el següents aspectes: 
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a) El percentatge del fons destinat al tram de gestió 
municipal

b) L’ampliació dels conceptes turístics, més enllà de la 
promoció, a què els ens locals poden destinar els seus 
ingressos de l’impost.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 83891)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el model turístic (tram. 
302-00201/10).

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

Modificació del punt 2

«Reforçar el programa “Desenvolupament de destina-
cions” del Pla Estratègic de turisme 2013-2016 amb 
l’objectiu de treballar per la millora de la qualitat del 
turisme dels municipis des d’una òptica integral.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seva gestió econòmica
Tram. 302-00202/10

Esmenes presentades
Reg. 83856 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83856)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la seva gestió econòmica (tram. 302-00202/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

D’una part del punt 1

«1. De conformitat amb les interlocutòries del Tribu-
nal Constitucional, no executar cap partida pressupos-
tària destinada a qualsevol actuació referida al desen-
volupament de la llei de consultes populars, actuació 
que suposaria incórrer en il·lícits penals.»

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els casos de legionel·losi
Tram. 302-00203/10

Esmenes presentades
Reg. 82708; 83854; 83859 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 82708)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Mar-
tínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els casos de legionel·losi (tram. 302-00203/10).

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

Al punt 2.b 

2. El Parlament de Catalunya rebutja: 

b) L’actuació informativa del Conseller de Salut i la de-
ficient comunicació pública efectuada pels ens depen-
dents del Departament de Salut davant la crisi epide-
miològica del brot de legionel·la al Vallès Occidental.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.a 

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

a) Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya i la Subdirecció General de Vigi-
lància i Resposta a Emergències de Salut Pública i els 
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centres sanitaris dels que parteixi la comunicació dels 
casos de malalties de declaració obligatòria, per tal 
de superar les deficiències i retards detectats davant 
la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al Vallès 
Occidental.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.b 

b) Millorar els nivells d’informació i de comunicació 
que el Departament de Salut ofereix ha demostrat da-
vant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.c 

c) Convertir la Televisió Pública de Catalunya, TV3, 
així com també tots els altres mitjans de comunicació 
públics de Catalunya, en un veritable servei públic que 
informin sobre la situació de possibles futures crisi 
epidemiològiques com la que ara ens ocupa.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3.f 

f) Revisar el contingut del protocol aplicat en aques-
ta crisi epidemiològica de legionel·losi, per evitar epi-
sodis de descontrol informatiu com els viscuts recent-
ment a Sabadell i Ripollet i les seves conseqüències.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat al punt 3

3. i) Revisar i actualitzar les normes de control i man-
teniment de les torres de refrigeració ubicades a Cata-
lunya per tal de disminuir el risc de nous brots.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou apartat al punt 3

3. j) Valorar si la torre de refrigeració que ha estat de-
tectada com a possible origen d’aquest brot complia 
totes les normatives obligatòries i, en el seu cas, apli-
car les sancions corresponents.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez Carme Pérez Martínez
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83854)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els casos 
de legionel·losi (tram. 302-00203/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.a bis

«3.a bis. Reforçar el paper dels Ajuntaments en l’àm-
bit de salut pública a Catalunya canviant el rol actual 
d’entitats consultives i incorporant-los en els àmbits de 
decisió.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.a ter

«3.a ter. Dotar a la Secretaria de Salut Pública d’un 
director tècnic.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició en el punt 3.b

«3.b. Millorar els nivells d’informació, especialment 
en l’àmbit de la comunicació del risc, que el Depar-
tament de Salut ofereix davant la crisi epidemiològica 
del brot de legionel·la al Vallès Occidental.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Modificació dels punts 3.f i 3.g

«Revisar el contingut del protocol aplicat en aquesta 
crisi epidemiològica de legionel·losi per tal de reduir 
el temps de resposta del Departament de Salut davant 
de futures crisis epidemiològiques i alhora incorporar 
mecanismes que garanteixin una correcte comunica-
ció dels risc a la ciutadania per tal de a més d’infor-
mar, es pugui generar confiança en les actuacions de 
l’autoritat sanitària.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 3.h

«3.h. Promoure la celebració d’una sessió monogràfi-
ca sobre l’evolució històrica de les malalties de decla-
ració obligatòria a Catalunya a la Comissió de Salut 
del Parlament.»

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83859)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els casos de legionel·losi (tram. 302-
00203/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot el punt 2 que resta redactat d’aquesta manera: 

2. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
conseller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del 
Departament de Salut davant la crisi epidemiològica 
dels brots de legionel·la al Vallès Occidental.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Lletra a punt 3

3.a) Millorar la coordinació entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i la Subdirecció General de Vi-
gilància i Resposta a Emergències de Salut Pública da-
vant la crisi epidemiològica del brot de legionel·la al Va-
llès Occidental. davant futures crisis epidemiològiques.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Lletra b punt 3

3.b) Millorar els nivells d’informació que el Departa-
ment de Salut ofereix davant d’una la crisi epidemio-

lògica, com han estat els brots del brot de legionel·la al 
Vallès Occidental.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del final de la lletra d del punt 3

3.d) Crear una comissió de seguiment, conjuntament 
amb Ajuntaments, associacions de veïns, Consell Co-
marcal, centres hospitalaris de referència i d’altres ins-
titucions representatives de la població de les zones 
afectades, per coordinar eficientment la participació i 
la informació de tota la població implicada en l’àrea 
de la zona de crisi del brot de legionel·losi del Vallès 
Occidental.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De la lletra h del punt 3

h) Promoure la celebració d’una sessió monogràfica so-
bre legionel·losi a la Comissió de Salut del Parlament, 
per analitzar amb més profunditat la gestió de la crisi 
de legionel·losi de Sabadell i Ripollet.

h) Facilitar als grups parlamentaris tota nova informa-
ció que es derivi dels brots de legionel·losi de Sabadell 
i Ripollet, així com una avaluació tècnica i política de 
la gestió feta d’aquests brots per part del Departament, 
i l’informe epidemiològic dels mateixos brots.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una llei i al punt 3

i) Retornar el valor executiu i d’autoritat sanitària que 
tenia l’ASPCAT, en termes polítics, retornant-li la per-
sonalitat jurídica pròpia que se li va treure, per a ga-
rantir, entre d’altres, que tingui capacitat executiva 
flexible i àgil, capacitat de cooperació intersectorial i 
interadministrativa, desconcentració al territori i es-
tructura territorial pròpia, i cogovernança amb el món 
local, elements completament essencials per a la gestió 
de crisis de salut pública com la viscuda a Sabadell i 
Ripollet.
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Duna lletra j al punt 3

j) Recuperar, el 2014, el nivell de 2010 de controls de 
supervisió d’instal·lacions d’alt risc de dispersió de 
legionel·la fets per l’Agència de Salut Pública.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una lletra k al punt 3

k) Garantir que tots els professionals sanitaris i no sa-
nitaris que poden participar en el procés d’atenció sa-
nitària d’un pacient sospitós d’estar infectat pel virus 
d’ebola a Catalunya tenen la informació i formació su-
ficient per a aplicar amb èxit els protocols.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una lletra l al punt 3

l) Garantir que tots els centres sanitaris disposin del 
suficients Equips de Protecció Individual adequats per 
la realització de les activitats sanitàries en un cas sos-
pitós d’ebola, i de procediments segurs d’eliminació de 
residus dels equips i el material que hagin tingut con-
tacte amb el pacient.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’una lletra m al punt 3

m) Plantejar una campanya institucional, per a infor-
mar amb rigor a la ciutadania sobre com es transmet 
l’ebola, sobre mesures bàsiques de prevenció i sobre 
com actuar davant una sospita d’infecció.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el suport a la innovació en els 
processos productius
Tram. 302-00204/10

Esmenes presentades
Reg. 83858; 83869 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83858)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el suport a la innovació en els processos productius 
(tram. 302-00204/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Addició en el punt 1.1

«1.1. Una economia innovadora, de valor afegit, del 
coneixement, requereix d’una sòlida base industrial. 
Les polítiques d’innovació, per tant, estaran vincula-
des també a les de desenvolupament industrial per as-
solir aquest objectiu.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Addició en el punt 1.2

«1.2. La necessitat que l’esforç públic en recerca, des-
envolupament i innovació (R+D+I) estigui orientat 
també a la mobilització de recursos privats, amb el 
doble objectiu de mobilitzar més recursos i, al mateix 
temps, orientar la R+D+I a la millora del teixit pro-
ductiu.

En aquest sentit, es fixa l’objectiu a cinc anys de des-
tinar una tercera part dels fons estructurals provinents 
d’Europa i dels fons de política de projectes en R+D+I 
propis de la Generalitat a projectes conjunts amb el 
sector privat que comportin una aportació de 2 euros 
privats o més per cada euro públic. Aquest objectiu 
contemplarà l’assoliment de l’objectiu global de despe-
sa (pública i privada) del 2% del PIB.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Addició al final del paràgraf del punt 1.3

«1.3.La voluntat d’introduir un sistema variable de fi-
nançament de les institucions acadèmiques i científi-
ques en funció del pes de la transferència tecnològica 
que posin a l’abast de les empreses que generi valor 
afegit, innovació i creació de llocs de treball en la nos-
tra indústria. Aquest sistema d’incentius de transferèn-
cia tecnològica es dirigirà als nostres investigadors, 
dins les universitats catalanes, per tal que la participa-
ció i lideratge en projectes públic-privats, les llicències 
de patents a empreses i d’altres incentius siguin valo-
rats en el currículum de l’investigador i la seva pro-
moció.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP Socialista

Addició d’un nou paràgraf al final del punt 1.4

«En aquest sentit, el Govern comptarà amb els Parcs 
Científics i tecnològics i els campus d’excel·lència in-
ternacional de Catalunya com a ecosistemes d’inno-
vació enfortint-los com a l’instrument òptim per a les 
sinèrgies entre universitat i empresa i per al desenvolu-
pament territorial i social.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP Socialista

Addició al final del paràgraf del punt 1.5

«1.5. Assumir la innovació com a prioritat en els pres-
supostos propis, tot comptant amb els recursos gene-
rats en altres administracions però sense delegar ex-
clusivament en aquests la responsabilitat de donar 
suport a la innovació. En aquest sentit, en els pressu-
postos del 2015 s’augmentaran les polítiques d’innova-
ció en un 30% en relació a la de l’any 2014.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP Socialista

Addició al final del punt 2.2

«2.2. Dialogar amb tots els centres de la xarxa TEC-
NIO per a que aquest procés es produeixi amb el mà-
xim consens. Cal constatar que alguns d’aquests cen-
tres tenen un fort arrelament territorial i formen part 
d’ecosistemes d’innovació, per tant, caldrà garantir 
que es mantinguin com a tals amb aquesta doble na-
turalesa.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP Socialista

Addició en el punt 3

«3. Presentar al Parlament, a través de la comissió 
d’empresa i ocupació, les actuacions dutes a terme per 
afavorir l’esmentat procés d’integració dels centres 
tecnològics.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició en el punt 4

«4. Presentar al Parlament, a través de la comissió 
d’empresa i ocupació, les actuacions dutes a terme per 
al compliment del que s’establia a les mocions 51/X i 
131/X en relació a la modificació dels criteris d’acre-
ditació i avaluació del personal de recerca dependent 
d’universitats i centres de recerca que n’incrementi la 
valoració per a la inscripció de patents i la transferèn-
cia tecnològica al sector productiu.»

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP Socialista

Addició en el punt 5

«5. Presentar al Parlament, a través de la comissió 
d’empresa i ocupació, les actuacions dutes a terme per 
a potenciar els doctorats industrials i l’avaluació dels 
resultats dels primers programes.»

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
83869)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport 
a la innovació en els processos productius (tram. 302-
00204/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou punt 0 abans del punt 1

0. Fer una revisió del Pacte Nacional per la recerca i la 
innovació conjuntament amb els agents implicats per 
a que es compleixi l’objectiu i compromisos del Pacte i 
així arribar acomplir el 2% del PIB reforçant les acci-
ons encaminades a la transferència de coneixement tal 
i com estableix l’estratègia UE 2020 i RISC3.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 1.2

1.2. La necessitat que una part l’esforç públic en recer-
ca, desenvolupament [...] teixit productiu.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1.2 bis

1.2 bis La recerca i la innovació han de ser la base 
de la nostra activitat productiva per tal de mantenir la 
prosperitat i l’estat de benestar al nostre país, es per 
això que cal: 

a) Donar prioritat a les línies de recerca i innovació 
orientades a l’estalvi i l’eficiència energètica i a la llui-
ta contra el canvi climàtic. En especial: les energies 
renovables descentralitzades, la gestió i planificació de 
l’ús sostenible de l’aigua, la gestió dels residus i el re-
ciclatge, la mobilitat sostenible de persones i merca-
deries.

b) Donar prioritat a les línies de recerca orientades al 
benestar de les persones: estudiar els nous marcs d’in-
serció laboral; prevenció i cura per la salut, cohesió 
social i gestió de la complexitat; nous mètodes d’apre-
nentatge; exploració de camins de participació en la 
cultura, l’esport o altres activitats cíviques.

c) Evitar qualsevol aportació a la recerca i la transfe-
rència tecnològica amb finalitats militars i compromís 
amb els principis de la promoció de la pau.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1.3

1.3. La voluntat d’introduir un sistema variable de fi-
nançament de les institucions acadèmiques I científi-

ques en funció del pes de la transferència tecnològica 
que posin a l’abast de les empreses que generi valor afe-
git, innovació i creació de llocs de treball en la nostra 
indústria.

1.3 elaborar un sistema d’incentius per a generar la 
transferència tecnològica i finançar a les institucions 
acadèmiques i científiques en funció de la qualitat i 
l’impacte social, que posin a l’abast de les empreses 
per tal de generar llocs de treball en la nostra indus-
tria.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 1.4

1.4 Assumir el repte de l’Estat emprenedor, la necessi-
tat que aquest sigui actiu en crear ecosistemes innova-
dors atractius per als projectes disruptius, aquells més 
innovadors i relacionats amb la competitivitat a llarg 
termini, la construcció d’un sistema nacional d’inno-
vació i el desenvolupament industrial basat en el co-
neixement.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2.1

2.1 Impulsar un procés integració col·laboració i co-
ordinació dels centres de la Xarxa TECNIO orientat 
a guanyar economies d’escala, aixecar l’oferta [...] for-
mar-ne part.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 2.2

2.2 Dialogar amb tots els centres de la xarxa TECNIO 
i amb els actors locals i sectors implicats per a que 
aquest procés es produeixi amb el màxim consens.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2.3

2.3. El centre, o centres, resultants d’aquest procés 
d’integració col·laboració i coordinació operarà amb 
l’objectiu d’arribar a finançar-se l’any 2017 amb el mí-
nim un terç de finançament basal públic, un terç de fi-
nançament competitiu i un terç de facturació de serveis 
al teixit productiu.
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9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2.4

2.4 El Govern promourà aquest procés d’integració 
col·laboració i coordinació amb unes aportacions co-
herents amb l’enunciat als punts 2.1 i 2.2, i en cap cas 
inferiors als10 milions d’euros el 2014, 15 milions el 
2015 i 20 milions el 2016,mitjançant contractes pro-
grames plurianuals condicionats a l’acompliment 
d’objectius.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques públiques amb re-
lació a l’economia col·laborativa
Tram. 302-00205/10

Esmenes presentades
Reg. 83857; 83880 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83857)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques públiques amb relació a l’economia col-
laborativa (tram. 302-00205/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 1

«1. El Parlament constata que l’emergència de noves 
formes de consum col·laboratiu suposa alhora reptes i 
oportunitats degut al seu impacte social i econòmic, i 
manifesta la necessitat d’adaptar el marc normatiu per 
tal de garantir la màxima seguretat jurídica per ais con-
sumidors, operadors econòmics i administracions pú-
bliques insta al Govern de la Generalitat a adaptar el 
marc normatiu, en el termini de 6 mesos, per tal de 
garantir la màxima seguretat jurídica per als consu-
midors, operadors econòmics i administracions públi-
ques.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 2

«2. El Parlament acorda impulsar una Comissió d’Es-
tudi sobre consum col·laboratiu insta el Govern a ana-
litzar i estudiar les noves formes de consum i economia 
col·laborativa amb l’objectiu de presentar un pla d’ac-
tuació, en el termini de 6 mesos, per tal de determinar 
un marc general d’actuació de les administracions pú-
bliques.»

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83880)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques públiques amb re-
lació a l’economia col·laborativa (tram. 302-00205/10).

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

Al punt 2

«2. El Parlament acorda impulsar una Comissió d’Es-
tudi sobre Consum Col·laboratiu amb l’objectiu de 
determinar un marc general d’actuació de les admi-
nistracions públiques, incloses noves propostes de re-
gulació normativa si s’escau, amb un treball conjunt 
dels grups parlamentaris, representants d’operadors 
econòmics i de consumidors i d’administracions pú-
bliques catalanes tenint en compte l’encàrrec que es va 
fer al Govern en el punt IV.1.g de la Resolució 776/X.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de turisme
Tram. 302-00206/10

Rectificació del text presentat
Reg. 83861 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 15.10.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, comuni-
quen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada 
següent en Moció subsegüent (tram. 302-00206/10), 
presentada 3 d’octubre de 2014 i amb número de re-
gistre 81751.

Suprimir el punt 11) per estar repetit

11) Fer cumplir la legislació vigent en materia d’hora-
ris [...] del sector.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades
Reg. 83855; 83874; 83879; 83890; 83892 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 15.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 83855)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
de turisme (tram. 302-00206/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP Socialista

Al punt 1.c

«c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret 
a l’habitatge, que permetien l’expropiació temporal 
de l’usdefruit d’habitatges desocupats de forma injus-
tificada o que no es destinin a habitatge permanent, 
ja sigui en propietat o lloguer, per causa d’incompli-
ment de la funció social de l’habitatge, per tal de desti-
nar-los a lloguer social, particularment dels habitatges 
buits titularitat de les entitats bancàries, creditícies i 
financeres i de les societats immobiliàries que en de
penguin i de promotores immobiliàries.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

«9. Destinar el 50% dels recursos d’aquest Fons turís-
tic a les administracions locals, que en el cas de la ciu-
tat de Barcelona serà del 100%, en funció de la re-
captació corresponent per establiments i equipaments, 
les quals els destinaran a projectes i/o actuacions què 
s’emmarquin dins dels objectius establerts pel Fons.»

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Juli Fernandez Iruela
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 83874)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-
00206/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 8

«8. Modificar l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 9

«9. Destinar el 60 % dels recursos d’aquest Fons tu-
rístic a les administracions locals, en funció de la re-
captació corresponent per establiments i equipaments, 
les quals els destinaran a projectes i/o actuacions què 
s’emmarquin dins dels objectius establerts pel Fons.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 9 bis

«9 bis. Transferir a la ciutat de Barcelona la gestió del 
cent per cent de la recaptació de l’impost sobre estades 
turístiques, així com permetre que, a través de les or-
denances municipals, l’Ajuntament de Barcelona mo-
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difiqui el tipus de l’impost d’acord amb la pròpia llei 
reguladora de l’impost.»

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 83879)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 302-
00206/10).

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

Del punt 3

«3. Que els Departaments de Territori i Sostenibilitat, 
d’Empresa i Ocupació, d’Economia i Coneixement i 
d’Interior, estableixin un pla de coordinació dels seus 
serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, 
amb els Ajuntaments de municipis afectats, per tal de 
posar fi i sancionar el fenomen dels allotjaments, apar-
taments o albergs turístics irregulars i els actes d’inci-
visme derivats de l’excessiva concentració d’activitats 
turístiques.»

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

Del punt 4.b

«b) Col·laborar amb els ens municipals que ho sol-
licitin que per raons de dimensió o manca de recursos 
no puguin exercir les seves competències, com la d’ins-
peccions sobre habitatges en possibles casos de asset-
jament immobiliari.»

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

Del punt 7

«7. Continuar les actuacions de control de la legislació 
vigent en matèria d’horaris, condicions laborals, re-
tribució salarial utilitzant tots els mitjans disponibles, 
com la inspecció de treball i actuar amb contundèn-
cia necessària per eliminar el frau de llei i els abusos 
detectats sobre les persones treballadores del sector.»

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

Del punt 11

«11. Continuar les actuacions de control de la legis-
lació vigent en matèria d’horaris, condicions laborals, 
retribució salarial utilitzant tots els mitjans dispo-
nibles, com la inspecció de treball i actuar amb con-
tundència necessària per eliminar el frau de llei i els 
abusos detectats sobre les persones treballadores del 
sector.»

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 83890)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme 
(tram. 302-00206/10).

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

Al punt 1.c 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret 
a l’habitatge, que permetien l’expropiació de l’ús d’ha-
bitatges desocupats de forma injustificada o que siguin 
propietat d’entitats bancàries rescatades amb fons pú-
blics i que no es destinin a habitatge permanent, ja si-
gui en propietat o lloguer, per causa d’incompliment de 
la funció social de l’habitatge, per tal de destinar-los a 
lloguer social.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a 

2.a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans espe-
cial sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciu-
tats, viles, pobles i conurbacions afectats per la massi-
ficació turística, –amb especials incidència en la ciutat 
de Barcelona–, per tal de [...]
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3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a.2

2. a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de 
municipis, amb massificació turística, puguin limitar 
i fins i tot prohibir regular els allotjaments turístics de 
qualsevol mena, no sols en edificis d’habitatges ja exis-
tents, sinó també en aquells barris o sectors en que pre-
dominen els habitatges destinats a residència perma-
nent.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 2.b 

2. b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de 
concessió de llicències per introduir usos d’allotja-
ments o apartaments turístic, albergs, hotels o simi-
lar, en aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles 
i conurbacions afectats per la massificació turística, –
amb especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins 
i tant no s’aprovi el corresponent planejament especial 
d’usos turístic-residencials.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4, que resta redactat de la següent manera 

4. Que la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Territori i Sostenibilitat doti de més personal als ser-
veis d’inspecció i disciplina en matèria d’habitatge, en 
col·laboració amb els municipis afectats per tal d’am-
pliar i agilitzar les investigacions de possibles casos 
d’assetjament o mobbing immobiliari, relacionats amb 
la concentració de pisos turístics en una mateixa fin-
ca, aplicant les mesures previstes en la llei del dret a 
l’habitatge per combatre les actuacions d’assetjament 
immobiliari.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 8

8. Analitzar la implantació de l’impost sobre estades 
en establiments turístics, i valorar la seva supressió o 
reformulació, per a garantir la seva utilització finalista 
per a activitats de promoció turística. En cas de modi-
ficar la regulació aplicable a la taxa sobre les estades 
en establiments turístics, destinar els recursos del fons 
a projectes o actuacions que persegueixin, entre d’al-
tres, els objectius següents.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 7 

10. Valorar la possibilitat de deixar exemptes de l’Im-
post sobre les estades en establiments turístics les ca-
ses rurals i les cases de pagès lligades a explotacions 
agrícoles, ramaderes, silvícoles i forestals en totes les 
seves formes i variants atès que ja cobreixen en la seva 
activitat els objectius del Fons turístic i contribueixen 
al reequilibri territorial.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 83892)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme 
(tram. 302-00206/10).

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

Modificació del punt 1.a

«1.a. La declaració responsable per iniciar l’activitat 
haurà d’anar acompanyada d’un certificat de compa-
tibilitat urbanística d’usos que emetran els ens locals.»

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

«a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especi-
al sectorials d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, 
viles, pobles i conurbacions afectats per la massifica-
ció turística afluència elevada de turistes –amb especi-
als incidència en la ciutat de Barcelona–, per tal de:»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Adició nou punt 2 bis

«Transferir a l’Ajuntament de Barcelona la competèn-
cia de regulació dels habitatges turístics del seu àmbit 
territorial dins un marc general de regulació de la Ge-
neralitat de Catalunya»
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4 Esmena núm. 4
Modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació al punt 3

«Dissenyar i implementar un pla de xoc per fer front 
a la proliferació d’habitatges d’ús turístics no regulats 
reassignant recursos públics i extremant la coordina-
ció de les instàncies públiques implicades: ens locals i 
Generalitat de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 4.a 

«[...] La implementació d’aquest pla queda condicionat 
a la disponibilitat pressupostària.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5. Iniciar canvis en la composició Recomanar can-
vis en la composició dels òrgans de participació dels 
Patronats i Consorcis de Turisme incorporant la pre-
sència d’entitats veïnals i sindicals junt amb els altres 
agents que hi participen per garantir una millor anàlisi 
i la proposta de tots els sectors econòmics i socials que 
actuen sobre el territori.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«6. Implementar mesures per evitar que la presència 
massiva de turisme encareixi de manera artificial els 
costos de la vida a nombroses zones de la ciutat de 
Barcelona, així com la resta de municipis turístics per 
evitar l’expulsió dels veïns i canviï la fisonomia dels 
barris.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació punt 7

«Prioritzar les inspeccions de treball en el sector turís-
tic amb l’objectiu d’eliminar el frau i els abusos en les 
condicions laborals dels treballadors d’aquest àmbit.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
 

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00025/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 42, 15.10.2014, DSPC-P 80

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 d’octu-
bre de 2014, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada M. Assumpció Laïlla i 
Jou relatives a les activitats professionals, laborals o 
empresarials que exerceix i als càrrecs públics que 
ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el 
Ple del Parlament estableix la situació de compatibili-
tat de la diputada M. Assumpció Laïlla i Jou.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00026/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 14 d’octubre de 2014, ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pel 
diputat Sergi Vilamala i Bastarras relatives a les acti-
vitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compa-
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tibilitat del diputat Sergi Vilamala i Bastarras (tram. 
234-00026/10).

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2014

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

Memòria de la Comissió de Peticions cor-
responent al període comprès entre l’1 de 
gener de 2012 (IX legislatura) i el 30 de juny 
de 2014 (X legislatura)
Tram. 264-00001/10

Coneixement
Ple del Parlament

Sessió 42, 16.10.2014, DSPC-P 81

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’octu-
bre de 2014, ha pres coneixement de la Memòria pre-
sentada per la Comissió de Peticions corresponent al 
període comprès entre l’1 de gener de 2012 (IX legis-
latura) i el 30 de juny de 2014 (X legislatura) (tram. 
264-00001/10), d’acord amb l’article 60.8 del Regla-
ment del Parlament.

El contingut de la memòria és el següent: 

Sumari

1. Introducció

2. Relació de peticions tramitades en la IX legislatura

2.1. Peticions provinents de la VIII legislatura

2.1.1. Peticions escrites

2.2. Peticions de la IX legislatura

2.2.1. Peticions escrites

2.2.2. Peticions electròniques

3. Relació de peticions tramitades en la IX legislatura

3.1. Peticions provinents de la VIII legislatura

3.1.1. Peticions escrites

3.2. Peticions provinents de la IX legislatura

3.2.1. Peticions escrites

3.2.2. Peticions electròniques

3.3. Peticions provinents de la X legislatura

3.3.1. Peticions escrites

3.3.2. Peticions electròniques

4. Relació de peticions en estat actual de tramitació

4.1. Peticions provinents de la IX legislatura

4.1.1. Peticions escrites

4.1.2. Peticions electròniques

4.2. Peticions provinents de la X legislatura

4.2.1. Peticions escrites

4.2.2. Peticions electròniques

5. Estadístiques

1. Introducció

La Comissió de Peticions fou establerta l’1 de desem-
bre de 2006 després que el nou Reglament del Par-
lament de Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 
2006, en disposés la creació en l’article 60.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de ju-
liol de 2008, va prendre coneixement de la Memòria 
presentada per la Comissió de Peticions corresponent 
al desembre del 2006 i a l’any 2007. En la sessió del 
Ple del Parlament del 30 de juliol de 2010, es va pre-
sentar la Memòria corresponent als anys 2008 i 2009 
i al període comprès entre l’1 de gener i el 15 de juliol 
de 2010. En la sessió del Ple del 6 de juny de 2012, es 
va presentar la Memòria corresponent a l’inici de la 
IX legislatura (16 de desembre de 2010) fins al 31 de 
desembre de 2011, tot i que es van incloure peticions 
closes amb posterioritat a dita data perquè es va demo-
rar la seva presentació en el Ple del Parlament. Ara es 
presenten les peticions tramitades entre l’1 de gener 
de 2012 i el final de la IX legislatura (2 d’octubre de 
2012), i entre l’inici de la X legislatura (17 de desem-
bre de 2012) i el 30 de juny de 2014.

D’acord amb l’article 60.8 del Reglament del Parla-
ment, es presenta ara aquesta memòria, que recull un 
total de 128 peticions, 100 peticions closes i actual-
ment 28 en tramitació. Aquestes 128 peticions prove-
nen de 3 escrits presentats en la VIII legislatura, 28 
escrits de la IX legislatura i 97 escrits presentats en la 
X legislatura.

De les 100 peticions closes, 3 corresponen a escrits 
presentats durant la VIII legislatura, 20 a la IX legisla-
tura i 77 a l’actual legislatura, la X.

A continuació es presenta una relació de les peticions 
que actualment estan en tràmit a la Comissió de Peti-
cions, un total de 28 peticions, de les quals 8 correspo-
nen a escrits presentats a la IX legislatura i 20 a escrits 
de la X legislatura.

Finalment s’adjunten una sèrie de dades estadístiques 
amb relació a les peticions. En especial, cal destacar 
les diferents vies de procedència del conjunt de les 128 
peticions recollides en la present memòria: 44 proce-
deixen d’escrits presentats al Registre del Parlament i 
84 han estat presentades al web del Parlament a través 
d’e-peticions. Si aquestes dades les desagreguem amb 
relació a la legislatura de procedència dels escrits, es 
pot fer notar que les 3 peticions de la VIII legislatura 
són peticions escrites; de les 28 provinents de la IX 
legislatura, 9 són peticions escrites i 19 e-peticions, i 
de les 97 provinents de la X legislatura, 32 peticions 
escrites i 65 e-peticions, cosa que fa que actualment hi 
ha dues terceres parts d’escrits presentats a través del 
sistema d’e-peticions i només una tercera part a través 
de peticions escrites.
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2. Relació de peticions tramitades i closes en la 
IX legislatura

Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions que cons-
taven com a «peticions en tramitació» en l’anterior 
Memòria de la Comissió de Peticions (BOPC, 331, 11 
de juny de 2012) i les peticions que van ser presenta-
des i tramitades durant la IX legislatura després de la 
publicació d’aquella memòria.

2.1. Peticions provinents de la VIII Legislatura

2.1.1. Peticions escrites

Escrit relatiu als ajuts relacionats amb la xerodèrmia 
pigmentada

Persona peticionària: S. G. P. i J. G. P.
Registre d’entrada núm.: 73545
Data: 22.07.2010
Tram.: 125-00184/08
Procedència: Canovelles (Vallès Oriental)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

L’escrit està signat per dos germans que pateixen una 
malaltia considerada molt minoritària anomenada xe-
rodèrmia pigmentada (xeroderma pigmentosum), que 
fa que els raigs ultraviolats els provoquin tumors can-
cerígens.

L’escrit demana que la malaltia s’inclogui en el catàleg 
de malalties a les quals els corresponen les prestaci-
ons de dependència. També demanen la gratuïtat de 
robes especials, semblants al neoprè, que impedeixen 
que els raigs ultraviolats arribin a la pell. Igualment, 
demanen altres ajuts (per a l’habitatge i de subsistència 
o treball en administracions públiques).

Actuació: 

– Admissió a tràmit de la petició.

– Es demana un informe sobre el seu contingut als de-
partaments de Salut (sobre la prevalença, el tipus de 
tractament, la cartera de prestacions i la possibilitat 
d’incloure-hi roba especial per a aquest tipus de malal-
tia; així mateix, que l’ICAM informi sobre els criteris 
de baixa i incapacitat amb relació a aquesta malaltia), 
d’Acció Social i Ciutadania (especialment sobre de-
pendència i serveis socials) i de Treball (sobre baixes i 
incapacitat amb relació a aquesta malaltia).

Es remarca el contingut de part dels informes rebuts: 

Del Departament de Treball: «[...] les empreses públi-
ques i privades que ocupin un nombre de 50 o més 
persones treballadores estaran obligades que, al-
menys, el 2% siguin treballadors o treballadores mi-
nusvàlids [...]».

Del Departament d’Acció Social i Ciutadania: «[...] 
qualsevol persona que pateix aquesta malaltia i que les 
seves complicacions o la pròpia evolució li produeixin 
qualsevol grau de dependència protegible pot accedir 
a les ajudes i serveis establerts a la cartera de serveis».

Del Departament de Salut: «[...] tot usuari té dret a 
l’accés a totes les prestacions sanitàries públiques del 
procés assistencial de la malaltia, des de la prevenció 
i diagnòstic fins al tractament». Així mateix, s’hi pot 
llegir: «[...] els criteris a seguir per a aquesta malaltia 
són els mateixos que per a totes les altres. Es valora 
individualment la lesió o malaltia objectivable que té 
el treballador/a i sempre es valora la o les limitacions 
funcional/s que provoca per a la feina (treball) habitual 
que fa aquella persona en concret. També s’ha de te-
nir en compte que hi ha malalties que no incapaciten. 
Aquests criteris estan regulats a la Llei General de Se-
guretat Social i els apliquen tant els/les metges/esses 
avaluadors/es de l’ICAM com els/les metges/esses de 
l’Atenció Primària de salut».

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda enviar els informes 
dels departaments de Salut, d’Acció Social i Ciutada-
nia i de Treball als peticionaris.

La Comissió de Peticions recomana al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que apliqui els ajus-
tos necessaris a la Cartera de serveis socials per tal 
que s’hi tinguin en compte prestacions ortoprotètiques 
especials que s’adeqüin a casos de malalties minori-
tàries, com ara la xerodèrmia pigmentada, per tal que 
les persones que en pateixen alguna puguin tenir la 
millor qualitat de vida possible.

2.2. Peticions provinents de la IX Legislatura 

2.2.1. Peticions escrites

Escrit relatiu a l’actuació del comitè d’ètica d’un hos
pital

Persona peticionària: C. T. M.
Registre d’entrada núm.: 42106
Data: 31.01.12
Tram.: 125-00026/09
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit afirma que el Comitè d’Ètica de 
l’Hospital Josep Trueta de Girona no li ha respost un 
escrit on es queixava del suggeriment que li va fer un 
cardiòleg del dit hospital de deixar de medicar la seva 
mare després del diagnòstic practicat.

De l’escrit es pot deduir que l’Hospital ha respectat la 
postura del remitent de l’escrit de continuar medicant 
la seva mare. Es pot deduir que el conflicte està amb el 
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suggeriment de deixar de subministrar medicaments 
per un pronòstic vital negatiu, cosa que el remitent de 
l’escrit qualifica de «temptativa d’eutanàsia passiva».

En el paràgraf final de l’escrit el remitent sembla que 
vol emprar la petició per a fer una denúncia contra el 
cardiòleg, cosa que cal fer a través de les autoritats po-
licials i judicials, no a través del dret de petició.

Actuació: 

– Admissió de la primera part de la petició a tràmit.

– Pel que fa al darrer paràgraf de l’escrit, no s’admet 
a tràmit d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
les normes internes de funcionament de la Comissió: 
la demanda és aliena a les competències de la Comis-
sió perquè s’ha de vehicular a través de les autoritats 
policials i, si escau, judicials.

Resposta final: 

– Tramesa de la primera part de la petició al Síndic de 
Greuges.
– Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu a l’Escola Els Pins de Moja (Alt Penedès)

Persona peticionària: A. G. E. (AMPA Escola Els Pins 
de Moja)
Registre d’entrada núm.: 47822
Data: 01.03.2012
Tram.: 125-00027/09
Procedència: Moja, Olèrdola (Alt Penedès)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

Els remitents de l’escrit, l’AMPA del CEIP Els Pins de 
Moja, reclamen un pronunciament del Departament 
d’Ensenyament respecte a l’escola Els Pins de Moja, 
que actualment està fent els cursos en mòduls provisi-
onals. Tot i que el Parlament ha aprovat la Resolució 
201/IX, en què insta el Govern a construir un edifici 
escolar, els remitents de l’escrit posen de manifest que 
el Departament d’Ensenyament els ha anunciat la in-
tenció de tancar l’escola i no oferir places de P3 el curs 
vinent.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita al Departament d’Ensenyament un informe 
específic sobre les seves intencions respecte a l’Esco-
la Els Pins de Moja tant pel que fa a la ubicació dels 
alumnes com a les previsions demogràfiques.

Resum de l’informe: 

L’informe exposa que el Departament d’Ensenyament 
ha decidit de suprimir l’Escola Els Pins de Moja, la 
qual s’integra a l’Escola El Circell d’Olèrdola, atès que 
l’oferta del municipi cobreix les necessitats d’escola-
rització actuals i que la matrícula dels nous alumnes 

per al curs 2012-2013 es farà a l’Escola El Circell del 
municipi d’Olèrdola, perquè és l’escola que integra els 
alumnes de l’Escola Els Pins del mateix municipi.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament d’Ensenyament 
al peticionari.

Escrit relatiu al retorn a l’Estat espanyol de la compe
tència de la Generalitat sobre presons

Persona peticionària: J. V. S. i cinc interns més
Registre d’entrada núm.: 47651
Data: 29.02.2012
Tram.: 125-00028/09
Procedència: Granollers (Vallès Oriental)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

Els remitents de l’escrit, reclusos de la presó de Quatre 
Camins, afirmen que els funcionaris de la Generalitat 
són els causants d’episodis de maltractaments i tortu-
ra, el que anomenen violència de règim. Volen que es 
retornin les competències sobre presons a l’Estat per 
tal d’evitar la dualitat de la normativa penitenciària i 
garantir la independència dels serveis d’inspecció.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició.

La Comissió de Peticions acorda comunicar al remi-
tent de l’escrit que pren nota de les seves consideraci-
ons i l’informa que la Mesa ampliada amb els porta-
veus de la Comissió de Peticions i la mateixa Comissió 
de Peticions l’han estudiat i que els grups parlamenta-
ris n’han tingut coneixement i poden presentar even-
tualment les iniciatives parlamentàries que creguin 
oportunes amb relació al tema objecte de consideració.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord als peticionaris.

Escrit sobre les suposades irregularitats amb relació a 
les concessions per a realitzar la inspecció tècnica de 
vehicles

Persona peticionària: R. G. G.
Registre d’entrada núm.: 58360
Data: 28.03.2012
Tram.: 125-00032/09
Procedència: Mallorca (Illes Balears)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit es fa ressò de les suposades irre-
gularitats amb relació a les concessions per a realitzar 
la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i pregunta als 
grups parlamentaris sobre el tema i es proposa per a 
comparèixer al Parlament.
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Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda, una vegada estudiat 
l’escrit presentat per la persona peticionària i l’escrit 
presentat el 2006, no admetre a tràmit la petició, ja 
que hi ha un procediment judicial obert relatiu al tema 
de la petició. També se li informa que les peticions no 
poden utilitzar-se per a sol·licitar la compareixença al 
Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu a la situació laboral d’un ciutadà

Persona peticionària: P. M. C.
Registre d’entrada núm.: 69470
Data: 10.07.2012
Tram.: 125-00033/09 
Procedència: Palol de Revardit (Pla de l’Estany)
Matèria: Treball

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana comparèixer davant el 
Parlament per a explicar la seva situació laboral i fa-
miliar.

Les peticions no poden utilitzar-se per a sol·licitar la 
compareixença al Parlament.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar a la persona peticionària que es 
pot dirigir al Servei d’Orientació Jurídica de la Ge-
neralitat de Catalunya, on hauria d’acudir amb tota la 
informació sobre el tema que vulgui plantejar. Even-
tualment podria acudir al Síndic de Greuges si els as-
sumptes laborals ho són amb relació a una adminis-
tració pública. Finalment, la Comissió de Peticions ha 
decidit d’arxivar l’escrit. També s’informa la persona 
peticionària que les peticions no poden utilitzar-se per 
a sol·licitar la compareixença al Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

2.2.2. Peticions electròniques

Escrit relatiu a la substitució de l’arbratge mort o mal
mès a la ciutat de Barcelona

Persona peticionària: S. S. N.
Registre d’entrada núm.: 41565
Data: 24.01.2012
Tram.: 126-00027/09
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana substituir l’arbrat 
mort o malmès de la ciutat de Barcelona.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar a la persona peticionària que pren 
nota de les seves consideracions, i l’informa que la 
Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de 
Peticions i la mateixa Comissió de Peticions l’han es-
tudiada i que els grups parlamentaris n’han tingut co-
neixement i poden presentar eventualment les iniciati-
ves parlamentàries que creguin oportunes amb relació 
al tema objecte de consideració. També s’informa la 
persona peticionària que l’òrgan competent per a re-
soldre la qüestió és l’Ajuntament de Barcelona, on es 
recomana que es dirigeixi. Finalment, la Comissió de 
Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per a cloure el 
procediment, d’acord amb l’article 60.6 del Reglament 
del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu a l’ordre dels cognoms dels nadons

Persona peticionària: A. B. C.
Registre d’entrada núm.: 41566
Data: 24.01.2012
Tram.: 126-00028/09
Procedència: Sitges (Garraf)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit sol·licita que es canviï la nor-
mativa reguladora de l’ordre dels cognoms, de manera 
que es posi el cognom del pare o de la mare primer 
depenent de si el nadó és un nen o una nena. En el cas 
dels nens, portarien el cognom del pare i, en el cas de 
les nenes, el de la mare.

Aquest assumpte el regula la Llei de l’Estat sobre el 
Registre Civil.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició i es pren nota de les consi-
deracions de la persona peticionària, a la qual s’infor-
ma que la Mesa ampliada amb els portaveus de la Co-
missió de Peticions i la mateixa Comissió de Peticions 
l’han estudiada i que els grups parlamentaris n’han 
tingut coneixement i poden presentar eventualment les 
iniciatives parlamentàries que creguin oportunes amb 
relació al tema objecte de consideració. Finalment, la 
Comissió de Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per 
a cloure el procediment, d’acord amb l’article 60.6 del 
Reglament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.
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Escrit relatiu al tractament ambulatori involuntari

Persona peticionària: C. F. R.
Registre d’entrada núm.: 45771
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00033/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

La persona peticionària posa de manifest que, en el 
cas de determinats malalts mentals amb nul·la consci-
ència de la malaltia i una manca d’adherència al trac-
tament, seria recomanable emprar el tractament am-
bulatori involuntari (TAI), tal com succeeix en altres 
països i comunitats autònomes, per a normalitzar i 
estabilitzar els malalts mentals. La remitent de l’es-
crit explica l’exemple d’un dels seus fills, que es troba 
en aquesta situació, i adjunta documentació relativa a 
aquest assumpte.

La remitent de l’escrit demana una reforma del Codi 
civil referent a la part de persona i família.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.

Resum de l’informe: 

L’informe exposa que, ni entre els afectats, ni en el sec-
tor professional ni en el jurídic, existeix cap acord en 
relació amb aquesta figura. A més, el Tribunal Consti-
tucional requereix la utilització d’una llei orgànica per 
a regular les garanties judicials dels internaments in-
voluntaris. El grup d’experts del Departament va re-
comanar que l’aplicació del TAI es fes quan s’hagues-
sin esgotat les possibilitats d’atenció des dels serveis 
assistencials de la xarxa pública i sempre que s’hagi 
garantit que s’han posat a l’abast d’aquests pacients els 
diferents serveis i programes d’atenció.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Salut a la persona peticionària.

Escrit relatiu a una esmena a un projecte de llei (1)

Persona peticionària: J. M. P.
Registre d’entrada núm.: 56220
Data: 13.03.2013
Tram.: 126-00036/09
Procedència: Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Oriental)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit rebutja el contingut d’una esme-
na al Projecte de llei de mesures (dit també d’acompa-
nyament dels pressupostos).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar a la persona peticionària que pren 
nota de les seves consideracions, i la informa que la 
Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de 
Peticions i la mateixa Comissió de Peticions l’han es-
tudiada i que els grups parlamentaris n’han tingut co-
neixement i poden presentar eventualment les iniciati-
ves parlamentàries que creguin oportunes amb relació 
al tema objecte de consideració. Finalment, la Comis-
sió de Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per a clou-
re el procediment, d’acord amb l’article 60.6 del Re-
glament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu a una esmena a un projecte de llei (2)

Persona peticionària: M. P. P. de Q.
Registre d’entrada núm.: 56223
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00039/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques 

Resum i consideracions: 

La persona peticionària rebutja el contingut d’una es-
mena al Projecte de llei de mesures (dit també d’acom-
panyament dels pressupostos).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar a la persona peticionària que pren 
nota de les seves consideracions, i la informa que la 
Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de 
Peticions i la mateixa Comissió de Peticions l’han es-
tudiada i que els grups parlamentaris n’han tingut co-
neixement i poden presentar eventualment les iniciati-
ves parlamentàries que creguin oportunes amb relació 
al tema objecte de consideració. Finalment, la Comis-
sió de Peticions ha decidit d’arxivar l’escrit per a clou-
re el procediment, d’acord amb l’article 60.6 del Re-
glament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu a les obligacions del nu propietari i l’usu
fructuari d’un bé

Persona peticionària: J. A. H.
Registre d’entrada núm.: 56224
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00040/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia
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Resum i consideracions: 

La persona peticionària exposa la situació que es dóna 
quan una determinada propietat té, d’una banda, un nu 
propietari i, de l’altra, un usufructuari. La remitent po-
sa de manifest que el nu propietari només té obligaci-
ons (pagar impostos i certes despeses) i que, en canvi, 
l’usufructuari pot obtenir rèdits econòmics (si lloga la 
propietat, per exemple). La persona peticionària recla-
ma un canvi de la normativa.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Resposta final: 

Es tramet la petició als grups parlamentaris perquè, 
si ho creuen convenient, puguin promoure alguna ini-
ciativa parlamentària.

Escrit relatiu a un centre de formació ocupacional

Persona peticionària: N. R. P.
Registre d’entrada núm.: 72032
Data: 03.07.2012
Tram.: 126-00042/09
Procedència: Tarragona 
Matèria: Treball

Resum i consideracions: 

La persona peticionària explica la situació d’un cen-
tre de formació ocupacional i els seus conflictes amb 
el Departament de Treball (actualment Departament 
d’Empresa i Ocupació). La mateixa remitent de l’escrit 
ha interposat reclamacions economicoadministratives 
i recursos contenciosos administratius.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
les normes internes de funcionament de la Comissió, 
ja que la demanda és aliena a les competències de la 
Comissió perquè s’ha de vehicular a través del proce-
diment administratiu i, si escau, judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

3. Relació de peticions tramitades i closes en la 
X legislatura

Sota aquest epígraf s’inclouen les peticions tramitades 
i closes durant la X legislatura, fins al 30 de juny de 
2014.

3.1. Peticions provinents de la VIII Legislatura

3.1.1. Peticions escrites

Escrit relatiu a les indemnitzacions als fills de presos 
de la dictadura franquista

Persona peticionària: N. V. i R.
Registre d’entrada núm.: 68343
Data: 16.03.2010
Tram.: 125-00162/08
Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden-
tal)
Matèria: Justícia 

Resum i consideracions: 

És una queixa referent al Decret 288/2000, del 31 d’a-
gost, pel qual s’estableixen els requisits per a regular 
les indemnitzacions de les persones incloses en els 
supòsits previstos a la Llei de l’Estat 46/1977, del 15 
d’octubre, d’amnistia, i excloses dels beneficis de la 
disposició addicional divuitena dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat per als períodes 1990 i 1992.

La peticionària també critica la denegació de la seva 
sol·licitud d’ajut com a filla d’un exprès polític i explica 
breument el seu cas (se li diu que no pateix cap mena 
de discapacitat i que per a acollir-se al decret esmentat 
cal tenir-ne una en un grau mínim d’un 33%). La reso-
lució no s’adjunta a l’escrit, però se’n pot extreure l’ar-
gumentació d’altres documents (en especial, de la car-
ta del Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès). La 
peticionària adjunta un seguit d’informació respecte a 
aquesta qüestió i tretze signatures de suport.

També adjunta una carta del Síndic de Greuges de 
Sant Cugat del Vallès al president de la Comissió de 
Peticions en què li exposa el cas.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe sobre aquest cas particular al De-
partament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació.

El Departament informa que la Direcció General de 
la Memòria Democràtica ha anunciat que elaborarà 
un informe sobre els efectes jurídics, administratius i 
econòmics de l’objecte de la petició.

La petició del dit informe es reitera en la IX legislatu-
ra, fins a tres vegades, sense rebre cap comunicació de 
l’organisme.
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En la X legislatura es torna a reiterar la sol·licitud de 
l’informe al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals tramet l’informe relatiu a aquesta petició.

Resum de l’informe: 

La modificació de l’article 2.2 del Decret 288/2000, 
del 31 d’agost, comportaria, en congruència, modificar 
l’article 2.2 del Decret 330/2002, del 3 de desembre, 
i també la revisió d’ofici de prop de quatre-cents ex-
pedients administratius que en el seu moment es van 
denegar amb la mateixa motivació que la de l’expedi-
ent número 37770, i disposar igualment de la dotació 
pressupostària corresponent a les noves obligacions 
que se’n derivarien, estimades en una despesa aproxi-
mada d’entre 870.000 i 1.000.000 d’euros.

Ateses les consideracions d’ordre tècnic, jurídic i eco-
nòmic exposades, i tenint present la finalitat estricta de 
la normativa reguladora dels ajuts econòmics a expre-
sos polítics del règim franquista, es considera perti-
nent desestimar la proposta (tram. 125-00162/10) for-
mulada davant la Comissió de Peticions del Parlament.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals a la persona peticionària.

Escrit relatiu a la gratuïtat dels medicaments que se 
subministren en el procés d’inseminació artificial

Persona peticionària: E. S. M.
Registre d’entrada núm.: 72853
Data: 28.06.2010
Tram.: 125-00181/08
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges amb autorit-
zació de la persona que presentà la queixa inicialment 
al Síndic.

La persona peticionària considera que els medica-
ments que se subministren durant el procés d’inse-
minació artificial conjugal haurien de ser gratuïts, tal 
com ja succeeix en un supòsit similar, el procés de fe-
cundació in vitro.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
sol·licita un informe al Departament de Salut.

El Departament de Salut informa que la Direcció Ge-
neral de Planificació i Avaluació ha creat un grup de 
treball amb l’encàrrec de redactar un protocol que de-
fineixi recomanacions en l’actuació dels serveis i els 
professionals sanitaris i en l’organització del procés 
d’atenció en l’aplicació de tècniques de reproducció 
humana assistida, i que en funció de les seves conclu-

sions s’establiran els criteris que permetran respondre 
l’objecte de la petició.

En la IX legislatura es va tornar a demanar en quin es-
tadi es trobava l’estudi.

En la X legislatura es rep l’informe del Departament 
de Salut.

Resum de l’informe: 

El Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat va ser 
tramès a les regions sanitàries i als centres assistenci-
als que estan implicats en la seva aplicació i va ser pu-
blicat en la web Canal Salut.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Salut a la pe-
ticionària.

3.2. Peticions provinents de la IX Legislatura

3.2.1. Peticions escrites

Escrit relatiu a la reforma del Codi civil de Catalunya 
amb relació a la separació de béns i els casos d’indigni
tat successòria

Persona peticionària: E. P.
Registre d’entrada núm.: 57685
Data: 23.03.2012
Tram.: 125-00030/09
Procedència: Mallorca (Illes Balears)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit demana una reforma del Codi civil 
de Catalunya amb relació a la separació de béns i els ca-
sos d’indignitat successòria. Explica el seu cas particular 
amb relació a la mort de la seva mare i què ha succeït pel 
fet d’ésser casada amb un altre home que no és el seu pare.

La remitent de l’escrit adjunta la carta que ja ha envi-
at al Síndic de Greuges i al Departament de Benestar 
Social i Família.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i demanar al departament competent que tra-
meti a la Comissió la resposta que, a instància del con-
seller, està elaborant la cap de gabinet en relació amb 
el cas exposat.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Justícia a la 
persona peticionària.

Escrit sobre la construcció d’una residència i centre de 
dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Oc
cidental)

Persona peticionària: Associació de Veïns de Sant Pe-
re Nord, de Terrassa (Vallès Occidental)
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Registre d’entrada núm.: 66739
Data: 24.05.2012
Tram.: 125-00031/09
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, l’Associació de Veïns de Sant 
Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental), demana 
que es liciti i es construeixi una residència i centre de 
dia en el dit barri, seguint el projecte executiu ja fina-
litzat l’any 2009 i el conveni entre l’Ajuntament i la 
Generalitat signat l’any 2006. Demana que la seva pe-
tició es transformi en una iniciativa parlamentària en 
què s’insti el Govern a construir-la.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Benestar Social i Família.

Resum de l’informe: 

Donada la situació de contenció pressupostària, s’es-
tan analitzant i estudiant, conjuntament amb els altres 
departaments afectats, altres modalitats de finança-
ment que puguin facilitar la construcció d’aquesta re-
sidència.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Benestar So-
cial i Família al peticionari.

Escrit relatiu a l’Acord de Govern 45/2012, del 29 de 
maig, sobre els salaris dels funcionaris

Persona peticionària: Col·lectiu de funcionaris de Jus-
tícia
Registre d’entrada núm.: 71175
Data: 27.06.2012
Tram.: 125-00034/09
Procedència: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit, signat de manera col·lectiva per 2.552 funci-
onaris de l’Administració de Justícia, sol·licita que el 
Parlament demani al Govern l’anul·lació de l’Acord de 
Govern 45/2012, del 29 de maig, amb relació als sala-
ris dels funcionaris de Justícia, perquè consideren que 
la Generalitat no té competències sobre llur sou.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.

Resum de l’informe: 

La reducció d’un 5% de les retribucions és una mesu-
ra excepcional i temporal que afecta totes les perso-
nes que perceben el salari amb càrrec als pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, de manera que tot el 
personal contribueixi de manera conjunta i solidària a 
l’esforç que requereix l’actual situació financera.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Justícia al pe-
ticionari.

3.2.2. Peticions electròniques

Escrit relatiu a la possibilitat de consignar la conjun
ció «i» entre els dos cognoms en els formularis admi
nistratius

Persona peticionària: J. M. C.
Registre d’entrada núm.: 11064
Data: 15.04.2011
Tram.: 126-00012/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari exposa que en els formularis de les ad-
ministracions públiques no hi ha normalment la pos-
sibilitat d’introduir la partícula i entre els cognoms. 
El peticionari considera que en la situació actual no 
es respecta el sistema onomàstic. Proposa que hi ha-
gi una casella específica i diferenciada perquè pugui 
constar en tot tipus de documentació especial. El peti-
cionari demana que el Parlament de Catalunya es diri-
geixi a totes les administracions implicades.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Resum de l’informe: 

L’Administració de la Generalitat vetlla perquè els 
nous formularis permetin la incorporació de la partí-
cula i entre els dos cognoms. És possible, però, que hi 
hagi formularis que continguin camps diferents per a 
la inclusió del cognom i el co-cognom, cosa que di-
ficulta la incorporació de la i. L’Administració de la 
Generalitat de Catalunya anirà adaptant aquests for-
mularis progressivament i en la mesura de les seves 
disponibilitats.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals al peticionari.

Escrit relatiu a l’establiment d’un servei de notificació 
automàtica del canvi de domicili

Persona peticionària: J. M. C.
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Registre d’entrada núm.: 11065
Data: 15.04.2011
Tram.: 126-00013/09
Procedència: Girona 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa que hi hagi, com a França, una 
pàgina web pública en què es pugui informar del can-
vi de domicili per tal d’evitar que s’hagi de fer aquest 
tràmit davant les diferents instàncies administratives 
(Seguretat Social, AEAT...).

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals.

Resum de l’informe: 

La comunicació de les dades de domicili està disponi-
ble per a aquells ajuntaments que hagin fet la connexió 
telemàtica de les dades del padró amb la plataforma 
del Consorci AOC, sigui directament o a través d’un 
ens supramunicipal.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals al peticionari.

Escrit relatiu a la zonificació dels centres d’atenció pri
mària

Persona peticionària: F. S. D.
Registre d’entrada núm.: 41564
Data: 24.01.2012
Tram.: 126-00026/09
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que la Llei de salut pú-
blica reguli que cada nucli de població d’unes 15.000 
persones tingui un centre d’atenció primària (CAP). 
Posa exemples de CAP que han tancat amb una pobla-
ció superior, com el de Bellvitge.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició rep 
disset adhesions.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.

Resum de l’informe: 

La planificació dels punts d’atenció (CAP i consulto-
ris locals) s’estudia per a cada àrea bàsica de salut te-
nint en compte el conjunt de variables rellevants per a 

garantir l’accessibilitat (dispersió de la població) i la 
capacitat assistencial necessària (dimensionament de 
l’equip d’atenció primària). Així doncs, no es consi-
dera adequat establir una ràtio normativa de nombre 
d’habitants per centre, sinó cercar la millor solució te-
nint en compte els aspectes esmentats i la disponibili-
tat de recursos pressupostaris en cada moment.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Salut al peti-
cionari.

Escrit relatiu a la zonificació dels centres d’atenció pri
mària (2)

Persona peticionària: C. L.
Registre d’entrada núm.: 56219
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00035/09
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit reitera arguments relatats a l’es-
crit relatiu a la zonificació dels centres d’atenció pri-
mària (tram. 126-00026/09) per a demanar la reober-
tura del CAP Bellvitge.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’acorda convertir-la en una e-petició privada i tra-
mitar-la conjuntament amb la petició relativa a la zo-
nificació dels centres d’atenció primària (tram. 126-
00026/09).

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.

Resum de l’informe: 

La planificació dels punts d’atenció (CAP i consulto-
ris locals) s’estudia per a cada àrea bàsica de salut te-
nint en compte el conjunt de variables rellevants per a 
garantir l’accessibilitat (dispersió de la població) i la 
capacitat assistencial necessària (dimensionament de 
l’equip d’atenció primària). Així doncs, no es consi-
dera adequat establir una ràtio normativa de nombre 
d’habitants per centre, sinó cercar la millor solució te-
nint en compte els aspectes esmentats i la disponibili-
tat de recursos pressupostaris en cada moment.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Salut a la pe-
ticionària.

Escrit sobre una proposta de reforma legislativa per a 
impedir acomiadaments de persones amb una discapa
citat sobrevinguda

Persona peticionària: J. M. D.
Registre d’entrada núm.: 68740
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Data: 11.06.2012
Tram.: 126-00041/09
Procedència: Cabanes (Alt Empordà)
Matèria: Treball

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit treballava com a policia local a 
l’Ajuntament de Figueres i va ser acomiadat, segons la 
seva versió, quan va comunicar els informes sanitaris 
i de seguretat social corresponents, en què es reflectia 
una discapacitat. L’escrit fa diverses peticions: 

Que es faci una normativa en què s’impedeixi l’acomi-
adament de treballadors que esdevinguin discapacitats 
de manera sobrevinguda.

Que el Parlament el rebi i l’escolti.

Que el Parlament demani a l’Ajuntament de Figueres 
que li proporcioni un lloc de treball.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit el 
primer punt de la petició relativa a la proposta de re-
forma legislativa per a impedir acomiadaments de 
persones amb una discapacitat sobrevinguda i, d’acord 
amb l’article 60.3.c del Reglament del Parlament, de-
manar un informe sobre el seu contingut al Departa-
ment d’Empresa i Ocupació. Pel que fa a la resta de 
la petició, s’acorda no admetre-la a tràmit: les petici-
ons s’han de centrar en propostes de reforma legislati-
va o assumptes generals i no en casos particulars, i no 
poden utilitzar-se per a sol·licitar la compareixença al 
Parlament.

Resum de l’informe: 

L’eventual proposició de llei no afectaria els discapa-
citats en situació d’incapacitat permanent absoluta o 
gran invalidesa.

L’abast de la reforma hauria de consistir en la supres-
sió de la incapacitat permanent total com a causa d’ex-
tinció del contracte de treball, una vegada declarat el 
treballador en la dita situació de necessitat per l’orga-
nisme oficial competent (INSS).

Resposta final: 

Comunicació de l’acord i tramesa de l’informe del De-
partament d’Empresa i Ocupació a la persona petici-
onària.

3.3. Peticions provinents de la X Legislatura

3.3.1. Peticions escrites

Escrit relatiu a l’accés a un document administratiu

Persona peticionària: A. M. S. (Associació pels Drets 
Civils dels Discapacitats i Familiars)
Registre d’entrada núm.: 75542
Data: 21.08.2013

Tram.: 125-00001/10
Procedència: Reus (Baix Camp)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana una còpia d’un escrit 
administratiu. L’accés als registres i documents és pú-
blic i s’ha de demanar a l’administració que conserva 
el document. El Parlament no té aquest document.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
les normes internes de funcionament de la Comissió: 
la demanda és aliena a les competències de la Comis-
sió, ja que l’ordenament jurídic estableix un procedi-
ment específic diferent del dret de petició per a accedir 
a un document administratiu.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la sostracció de documents

Persona peticionària: A. M. G. M.
Registre d’entrada núm.: 76764
Data: 21.09.2012
Tram.: 125-00002/10
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El remitent de diversos escrits, que demana que s’agru-
pin, afirma que presenta en diverses ocasions cartes i 
escrits al Parlament i que aquests es perden. Els es-
crits, però, no els registra.

Actuació: 

La Comissió de Peticions pren nota de les seves afir-
macions, però acorda no admetre la petició a tràmit 
d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, re-
guladora del dret de petició, i l’article 4 de les nor-
mes internes de funcionament de la Comissió, ja que 
la demanda és aliena a les competències de la Comis-
sió perquè caldria vehicular qualsevol indagació a un 
procediment judicial. Així mateix, es comunica al pe-
ticionari que el Registre del Parlament garanteix la 
tramesa de tota la documentació que s’hi deposita, i 
que aquesta és la forma habitual d’entrar un document 
al Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la reducció d’una pensió no contributiva

Persona peticionària: J. M. Barbero González 
Registre d’entrada núm.: 10
Data: 18.12.2012
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Tram.: 125-00003/10
Procedència: Barcelona
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, que està internat en un centre pe-
nitenciari, explica que té reconeguda una pensió no con-
tributiva per raons mentals i afirma que li és reduï da pel 
fet d’estar pres. Demana cobrar íntegrament la pensió.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.

Resum de l’informe: 

De la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribu-
nal Constitucional es pot concloure que les persones 
que compleixen una mesura privativa de llibertat po-
den cobrar la prestació, però estan subjectes a la re-
ducció de la part proporcional corresponent al cost de 
manutenció de cada centre penitenciari.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Justícia al 
peticionari.

Escrit relatiu a l’actuació del comitè d’ètica d’un hos
pital

Persona peticionària: C. T. M.
Registre d’entrada núm.: 11
Data: 18.12.2012
Tram.: 125-00004/10
Procedència: Salt (Gironès)
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

És la reiteració d’un escrit que la Comissió ja no va 
admetre a tràmit la passada legislatura. La remitent de 
l’escrit denuncia que en un hospital li van suggerir dei-
xar de subministrar medicaments a un familiar amb 
un pronòstic vital negatiu.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit, ja que és la reiteració d’una altra petició que 
es va estudiar i resoldre en la passada legislatura.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu a l’àmbit territorial de la targeta rosa

Persona peticionària: M. P. R.
Registre d’entrada núm.: 12
Data: 18.12.2012
Tram.: 125-00005/10
Procedència: Sitges (Garraf)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa de manifest les diferències 
entre els municipis que pertanyen a l’àmbit d’aplicació 
de la targeta rosa i els que no hi pertanyen. Explica que 
abans vivien a Sant Joan Despí, que es troba en l’àmbit 
de l’Entitat Metropolitana de Transport (EMT), i ara a 
Sitges, que no en forma part.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició i comunicar al remitent de l’escrit que pot exer-
cir el dret de petició davant de l’Ajuntament de Sitges 
i dirigir-se als seus serveis per a consultar els avantat-
ges en matèria de transport per a residents a la dita po-
blació. Finalment, la Comissió de Peticions ha decidit 
d’arxivar l’escrit per a cloure el procediment, d’acord 
amb l’article 60.6 del Reglament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu al tribut de la mobilitat de l’Àrea Metro
politana de Barcelona

Petició tramesa per: Síndic de Greuges
Persona peticionària: F. C. G.
Registre d’entrada núm.: 5419
Data: 06.03.2013
Tram.: 125-00006/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, que explica la seva delicada si-
tuació econòmica, demana la supressió del tribut de la 
mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, asso-
ciat a l’impost sobre béns immobles (IBI).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i traslladar-la a l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) perquè en tingui coneixement i, d’acord 
amb l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, tra-
metre-la als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a una denúncia presentada als Mossos 
d’Esquadra

Persona peticionària: J. G. J.
Registre d’entrada núm.: 6222
Data: 11.03.2013
Tram.: 125-00007/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Seguretat
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Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit presenta la còpia d’una denúncia 
presentada als Mossos d’Esquadra amb relació a un 
presumpte robatori i posa de manifest que, segons la 
seva versió, no s’està investigant.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de re-
soldre, si escau, les instàncies judicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu al dret dels pobles de la península Ibèrica 
a l’autodeterminació

Persona peticionària: Y. M. S. H. G.
Registre d’entrada núm.: 6250
Data: 11.03.2013
Tram.: 125-00008/10
Procedència: Iruña (Navarra)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que el Parlament de Ca-
talunya demandi les institucions espanyoles per viola-
ció dels seus drets fonamentals i els dels pobles de la 
península, i esmenta especialment el dret a celebrar un 
referèndum d’autodeterminació.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la modificació de la normativa civil so
bre custòdia compartida

Persona peticionària: À. L. B. J.
Registre d’entrada núm.: 6552
Data: 12.03.2013
Tram.: 125-00009/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit posa de manifest que hi ha jutges 
que no apliquen el dret civil català relatiu a la custò-
dia compartida. Així mateix, demana que es faci una 
modificació legal perquè, encara que hi hagi una sen-
tència anterior amb un règim de custòdia diferent, es 

puguin demanar i conferir la guarda i custòdia com-
partides, i perquè els jutges estiguin obligats a fona-
mentar la no-concessió de la custòdia compartida.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.

Resum de l’informe: 

Els principis que regeixen el llibre segon del Codi ci-
vil de Catalunya són eines que estan a disposició dels 
diferents operadors jurídics, entre els quals es troben 
els jutges, per a aplicar-los a cada cas concret del qual 
coneixen en el desenvolupament de les seves tasques 
diàries.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Justícia al 
peticionari.

Escrit relatiu al període de detenció policial

Persona peticionària: Y. M. S. H. G.
Registre d’entrada núm.: 6575
Data: 12.03.2013
Tram.: 125-00010/10
Procedència: Iruña (Navarra)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que es derogui tota nor-
mativa (Constitució, lleis i reglaments) que no consi-
deri el fet de ser posat a disposició judicial immedia-
tament després d’una detenció. El remitent de l’escrit 
explica un cas personal i presenta un recull de tractats 
i normatives sobre el tema.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit sobre l’import de les pensions dels jubilats

Persona peticionària: Y.M. S. H. G.
Registre d’entrada núm.: 10988
Data: 12.04.2013
Tram.: 125-00011/10
Procedència: Iruña (Navarra)
Matèria: Seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit expressa la seva opinió que l’Es-
tat espanyol viola els drets de les persones grans. Re-
corda, especialment, el baix import de les pensions: de 
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364, 400 o 500 euros. Demana que totes les pensions 
s’equiparin, si més no, al salari mínim interprofessio-
nal. D’altra banda, considera que el salari mínim inter-
professional hauria d’arribar als 1.200 euros. Creu que 
això es pot assolir suprimint el 80% dels càrrecs de 
designació directa, cosa que també afavoriria la crea-
ció de llocs de funcionari.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a l’organització d’un homenatge a Lina 
Òdena

Persona peticionària: J. G. J.
Registre d’entrada núm.: 11958
Data: 18.04.2013
Tram.: 125-00012/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que s’organitzi un ho-
menatge a Lina Òdena, a qui considera «heroïna de 
Barcelona» durant la Guerra Civil Espanyola.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a l’accés a un expedient administratiu

Persona peticionària: J. S. V.
Registre d’entrada núm.: 12859
Data: 23.04.2013
Tram.: 125-00013/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa de manifest que ha dema-
nat accedir als expedients administratius sobre la situ-
ació de dependència del seu fill i l’Administració no li 
ho ha facilitat.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es tramet al Síndic de Greuges perquè informi el Par-
lament sobre aquesta petició.

La Comissió de Peticions, després de rebre una res-
posta del Síndic de Greuges en què informa que la pe-
ticionària li ha comunicat que ja ha tingut accés als 
expedients administratius objecte de la petició, acorda 
donar per acabada la tramitació d’aquesta petició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la peticionària.

Escrit relatiu a la reducció d’una pensió no contribu
tiva (2)

Persona peticionària: L. G. C.
Registre d’entrada núm.: 12994
Data: 24.04.2013
Tram.: 125-00014/10
Procedència: La Roca del Vallès - Granollers (Vallès 
Oriental)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, que està internat en un centre 
penitenciari, explica que té reconeguda una pensió no 
contributiva per discapacitat psíquica i que li és redu-
ïda pel fet d’estar pres. Demana cobrar la pensió ínte-
grament.

Informació addicional: 

Un altre intern d’un centre penitenciari ja va plantejar 
la mateixa problemàtica i es va demanar un informe al 
Departament de Justícia.

Actuació: 

La Comissió de Peticions, atès que disposa d’un infor-
me elaborat pel Departament de Justícia per una altra 
petició idèntica, acorda trametre aquest informe al pe-
ticionari.

Resum de l’informe: 

De la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribu-
nal Constitucional es pot concloure que les persones 
que compleixen una mesura privativa de llibertat po-
den cobrar la prestació, però estan subjectes a la re-
ducció de la part proporcional corresponent al cost de 
manutenció de cada centre penitenciari.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu al desnonament d’una família per impa
gament del lloguer

Persona peticionària: M. U. M.
Registre d’entrada núm.: 14202
Data: 02.05.2013
Tram.: 125-00015/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Habitatge
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Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit relata la seva pobra situació 
econòmica i el fet que té un judici pendent de desnona-
ment per impagament del lloguer.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.d del Reglament del 
Parlament, trametre-la als serveis socials de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la urbanització d’Alfou, de Sant Antoni 
de Vilamajor (Vallès Oriental)

Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 19773 i 26567
Data: 06.06.2013 i 01.07.2013
Tram.: 125-00016/10
Procedència: Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Ori-
ental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La remitent de diversos escrits, tots relacionats entre 
si, demana el suport del Parlament per a diverses qües-
tions relacionades amb la urbanització d’Alfou, a Sant 
Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental): 

Que es doni suport a la contractació pels veïns d’una 
empresa de vigilància les 24 hores del dia.

Que se sol·liciti a les companyies operadores de tele-
fonia mòbil i internet que millorin la cobertura de la 
zona.

Que s’instal·lin reductors de velocitat en un carrer del 
municipi i que s’adobi una carretera d’accés a la urba-
nització.

Actuació: 

S’admeten a tràmit els escrits i s’acorda tramitar-los 
com una sola petició.

S’acorda informar la persona peticionària que l’objecte 
de les seves demandes és, si escau, competència muni-
cipal i, d’acord amb l’article 60.3.d del Reglament del 
Parlament, també s’acorda trametre-les a l’Ajuntament 
de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) perquè 
en tingui coneixement.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

Escrit relatiu al canvi en la consideració d’estrany en 
les successions

Persona peticionària: A. R. C.
Registre d’entrada núm.: 18960
Data: 03.06.2013

Tram.: 125-00017/10
Procedència: Taradell (Osona)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

La persona remitent de l’escrit explica la seva situació 
personal: de ben jove va fer de dependenta per a una 
família sense fills que l’han tractada, de llavors ençà, 
com a filla. Actualment té cura de la senyora a casa 
seva. Demana que, amb un cert nombre d’anys de con-
vivència demostrable, es pugui considerar la seva situ-
ació equiparable a la d’una filla i una mare.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Es demana un informe al Departament de Justícia.

Resum de l’informe: 

El canvi de tractament del Codi de successions, per tal 
d’assimilar, a efectes successoris, una persona estra-
nya a una persona amb vincle familiar, que és el que 
demana la persona peticionària, és de difícil encaix en 
el nostre dret successori, ja que no té cabuda dins de la 
nostra tradició jurídica.

Es considera que la Llei 22/2000, del 29 de desembre, 
d’acolliment de persones grans, pot ser una bona eina 
que doni resposta a la qüestió plantejada per la perso-
na peticionària.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Justícia a la 
peticionària.

Escrit relatiu a la reprovació de directius bancaris

Persona peticionària: M. G. J.
Registre d’entrada núm.: 25843
Data: 21.06.2013
Tram.: 125-00018/10
Procedència: S’Aranjassa (Illes Balears)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana la reprovació d’Isidre 
Fainé i Juan María Nin en consideració de llurs càr-
recs de president i conseller delegat de “La Caixa”. 
El remitent de l’escrit adjunta una denúncia que ha 
presentat sobre un cas seu particular relacionat amb 
aquesta entitat.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Resposta final: 

Tramesa a la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors, perquè en tingui conei-
xement.
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Escrit relatiu a les obres d’adaptació d’una estació de 
metro

Persona peticionària: A. B. P. (Associació de Veïns de 
l’Hospitalet - Districte 1)
Registre d’entrada núm.: 27459
Data: 05.07.2013
Tram.: 125-00019/10
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari, en nom de l’Associació de Veïns de 
l’Hospitalet-Centre, juntament amb 4.771 signatures, 
demana que s’executin les obres d’adaptació de l’esta-
ció Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro. Re-
corda la Resolució 482/IX, sobre el calendari de les 
obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resum de l’informe: 

Pel que fa a les obres d’adaptació de l’estació Rambla 
Just Oliveras de la línia 1 del metro, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat va redactar i aprovar du-
rant l’estiu passat el corresponent projecte constructiu 
d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda. A con-
tinuació, el passat 25 de setembre, es va dur a terme 
la licitació de les obres corresponents, amb un pressu-
post de licitació de 2,4 milions d’euros més IVA. L’ad-
judicació està prevista per al proper mes de desembre 
i, en conseqüència, les obres es podran iniciar durant 
el 2014. El termini d’execució de les obres està fixat en 
setze mesos.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Territori i 
Sostenibilitat al peticionari.

Escrit relatiu a les condicions de treball del Cos de Ve
terinaris de la Generalitat

Persona peticionària: G. S. E. i diversos signants fun-
cionaris del Cos de Titulats Superiors, Veterinaris
Registre d’entrada núm.: 27408
Data: 05.07.2013
Tram.: 125-00020/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Treball

Resum i consideracions: 

Sis funcionaris del Cos de Titulats Superiors - Veteri-
naris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ex-
pressen que el Departament de Salut els ha modificat 
les condicions de treball i no els aplica les condicions 
aplicables a la resta de treballadors. Els peticionaris 

també critiquen que se’ls apliqui una jornada especial 
i demanen que es revoqui la relació de llocs de treball 
i que se’ls apliqui l’Acord general de condicions ge-
nerals del personal de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Els peticionaris adjunten molta documen-
tació sobre els escrits ja presentats i sobre la normativa 
aplicable.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Se sol·licita un informe al Departament de Salut.

Resum de l’informe: 

Cinc dels promotors de l’escrit presentat a la Comis-
sió de Peticions del Parlament han interposat un recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya contra la relació de llocs 
de treball. Per tant, aquest assumpte, des del setembre 
d’enguany, es troba judicialitzat.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda revocar l’acord del 
15 d’octubre de 2013 i inadmetre a tràmit la petició 
perquè sobre l’objecte d’aquesta hi ha un procediment 
judicial ja iniciat (article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i article 14.1.c de les 
Normes internes de funcionament de la Comissió).

Escrit relatiu a la rehabilitació pública d’un polític de 
la Segona República

Persona peticionària: V. G. B. (Fundació Alexandre 
Bóveda)
Registre d’entrada núm.: 40919
Data: 16.10.2013
Tram.: 125-00021/10
Procedència: Pontevedra (Galícia)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El peticionari, en nom de la Fundació Alexandre Bó-
veda, demana que s’emeti una comunicació institucio-
nal de suport a la petició que es va formular al Parla-
ment de Galícia sobre la rehabilitació pública i política 
de la figura d’Alexandre Bóveda, i que el Ple o els seus 
diputats individualment s’adhereixin a la petició for-
mulada davant el Parlament gallec.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.
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Escrit relatiu a les al·legacions a un avantprojecte de 
llei

Petició tramesa per: Síndic de Greuges
Persona peticionària: J. O. R. N. (Col·legi d’Advocats 
de Barcelona)
Registre d’entrada núm.: 46684
Data: 14.11.2013
Tram.: 125-00022/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El Síndic de Greuges envia un escrit en què exposa 
que ha rebut un escrit del degà del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona (ICAB) amb al·legacions del conjunt de 
l’advocacia catalana a l’Avantprojecte de llei de mo-
dificació de la Llei de l’Estat 1/1996, del 13 de gener, 
d’assistència jurídica gratuïta.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del 
Parlament, trametre-la als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu al reconeixement de l’antiguitat dels pro
fessors de català durant la Transició

Persona peticionària: J. R. A.
Registre d’entrada núm.: 46701
Data: 14.11.2013
Tram.: 125-00023/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’arbitrin els procediments 
necessaris per a reconèixer la feina dels professors de 
català de les escoles públiques dels anys previs a la 
reinstauració de la Generalitat provisional l’any 1978. 
El peticionari explica que ha tramitat un contenci-
ós administratiu sobre el tema i que la Sala ha resolt 
denegar-lo perquè formalment estava contractat per 
Òmnium Cultural. El peticionari exposa que en el pro-
cediment judicial la lletrada de la Generalitat insistia 
en el caràcter privat d’Òmnium Cultural i que van ser 
considerats «col·laboradors d’una entitat privada». El 
peticionari exposa el paral·lelisme amb la transforma-
ció en públics de certs centres privats l’any 1983 i la 
corresponent funcionarització dels seus professors, tot 
i que en el cas dels professors de català de les escoles 
públiques dels anys previs a la reinstauració de la Ge-
neralitat provisional l’any 1978 no va ser així.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Se sol·licita un informe al Departament d’Ensenya-
ment i al Departament de la Presidència.

Resum de l’informe: 

Òmnium Cultural no és una administració pública. 
Aquesta institució va portar a terme una tasca de coor-
dinació pedagògica en la prestació dels serveis, amb el 
patrocini de l’Ajuntament de Barcelona.

Per tant, aquests serveis no es poden tenir en compte 
com a prestats per una administració pública als efec-
tes del que estableix l’article 1 de la Llei 70/1978, del 
26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en 
l’Administració pública.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment al peticionari.

Escrit relatiu a les alternatives a l’habitatge tradicional

Persona peticionària: J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 47804
Data: 25.11.2013
Tram.: 125-00024/10
Procedència: Palafrugell (Baix Empordà)
Matèria: Habitatge

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa que, en l’actual context de crisi 
i davant el problema de l’habitatge, s’instal·lin carava-
nes habitatge, com es fa als Estats Units d’Amèrica, i 
es fomentin les pensions.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement i l’han debatuda.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a diverses modificacions de la normativa 
tributària

Persona peticionària: J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 47805, 47806 i 47808
Data: 25.11.2013
Tram.: 125-00025/10
Procedència: Palafrugell (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa diverses modificacions de la 
normativa tributària estatal: 

Que es faci un descompte en cas de pagar l’impost so-
bre la renda de les persones físiques en un sol cop.
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Que es puguin avançar els imports que s’han d’ingres-
sar a l’Agència Tributària a compte de l’impost sobre 
el valor afegit i que, en aquest cas, s’apliqui un des-
compte.

Que es reintrodueixi com a desgravació a l’impost so-
bre la renda de les persones físiques l’import de les 
subscripcions d’assegurances mèdiques privades.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement i l’han debatuda, 
però que per l’objecte de la petició es pot adreçar al 
Congrés dels Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu als sorolls en un habitatge

Persona peticionària: L. S. E.
Registre d’entrada núm.: 53444
Data: 27.01.2014
Tram.: 125-00026/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Habitatge

Resum i consideracions: 

La persona remitent de l’escrit exposa la situació del 
seu habitatge, que ha hagut d’abandonar pels sorolls 
d’un negoci proper.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i l’article 4 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió, ja que és un assumpte que haurien de 
resoldre, si escau, les instàncies administratives o ju-
dicials.

Escrit relatiu a la concessió d’una llicència de terrassa

Persona peticionària: Á. D. M.
Registre d’entrada núm.: 53449
Data: 27.01.2014
Tram.: 125-00027/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Habitatge

Resum i consideracions: 

El peticionari demana informació sobre la possibili-
tat d’obtenir una llicència de terrassa al municipi de 
Barcelona.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 

Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i l’article 4 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió, ja que no es consideren peticions els 
escrits el contingut dels quals es limita a demanar in-
formació.

Escrit relatiu a la prohibició d’espectacles de circ amb 
animals

Persona peticionària: J. P. P.
Registre d’entrada núm.: 54505
Data: 06.02.2014
Tram.: 125-00028/10
Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit fa diversos comentaris contra-
ris a la prohibició d’espectacles de circ amb animals, 
perquè considera que vulnera la unitat de mercat i que 
contribueix a la destrucció de llocs de treball. El re-
mitent de l’escrit fa referència a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008 (tram. 202-00050/10), que tramita el Parla-
ment. Demana que es prengui en consideració el seu 
escrit i sol·licita que els lletrats del Parlament facin un 
informe sobre el tema i que s’enviï una còpia de l’escrit 
a l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, 
a l’Ajuntament de Barcelona i a tots els ajuntaments 
que prohibeixen aquest tipus d’espectacles.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Es tramet als grups de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que tra-
mita la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

Es tramet als grups parlamentaris.

S’acorda informar el peticionari que el Parlament ha 
obert un espai de participació ciutadana al seu web, 
Escó 136, on es poden fer aportacions, comentaris o 
suggeriments sobre els projectes i les proposicions de 
llei que s’estan tramitant.

S’acorda informar el peticionari que no es pot atendre 
la part de la petició referent a la remissió del seu es-
crit, sens perjudici que ell personalment el pugui en-
viar a tots els organismes i entitats que cregui oportú, 
ni tampoc es pot atendre la seva sol·licitud d’informe 
dels Serveis Jurídics del Parlament, tot fent-li avinent 
que els lletrats competents en la matèria faran els ad-
vertiments que a parer seu calgui fer en el decurs de la 
tramitació de la Proposició.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.
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Escrit relatiu a la interposició d’un recurs d’inconsti
tucionalitat

Persona peticionària: J. G. P. (Asociació per a la De-
fensa de la Funció Pública Aragonesa)
Registre d’entrada núm.: 54666
Data: 10.10.2014
Tram.: 125-00029/10
Procedència: Saragossa (Aragó)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, en nom de l’Associació per a 
la Defensa de la Funció Pública Aragonesa, dema-
na que el Parlament de Catalunya interposi un recurs 
d’inconstitucionalitat contra l’article 21 de la Llei de 
l’Estat 22/2013, del 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat, perquè considera que vulnera el 
dret constitucional d’accés a la funció pública i limita 
la convocatòria d’oposicions i el dret d’autonomia de 
les comunitats autònomes, ja que és una disposició de 
caràcter bàsic.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a les beques de menjador

Persona peticionària: A. C. R.
Registre d’entrada núm.: 62627
Data: 09.04.2014
Tram.: 125-00031/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

La peticionària demana que s’ampliï en 150.000 euros 
la partida pressupostària de les beques de menjador i 
dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al mu-
nicipi de Cardedeu. La peticionària fa menció de la 
difícil situació econòmica i de com el Consell Comar-
cal del Vallès Oriental ha augmentat la seva partida, 
la qual cosa, però, no ha estat suficient perquè només 
ha permès de fer efectives la meitat de les sol·licituds 
de beca.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària, i indicar a la peticionària que tam-
bé pot traslladar la seva petició al consell comarcal al 
qual pertany el seu municipi.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la peticionària.

Escrit relatiu al pagament de determinades prestaci
ons socials

Persona peticionària: J. N. N.
Registre d’entrada núm.: 63959
Data: 22.04.2014
Tram.: 125-00032/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Serveis socials i seguretat social

Resum: 

La remitent de l’escrit afirma que li han concedit de-
terminades prestacions socials i no li han estat paga-
des.

Consideracions: 

L’article 4.1 de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions estableix que «no poden 
ésser objecte del dret de petició les sol·licituds, els 
suggeriments o les queixes que es fonamentin en l’al-
legació d’un dret subjectiu o un interès legítim protegit 
de naturalesa parlamentària, administrativa o judicial 
per a la satisfacció dels quals l’ordenament jurídic es-
tableix un procediment específic diferent del dret de 
petició».

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la peti-
ció a tràmit i informar la remitent de l’escrit que s’ha 
d’adreçar a l’ens que li va concedir la prestació o, 
eventualment, al Síndic de Greuges si considera que és 
un cas de mala administració, això sens perjudici de 
les accions judicials que puguin correspondre.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la peticionària.

3.3.2. Peticions electròniques

Escrit relatiu a la distància entre els locals d’oci i els 
habitatges

Persona peticionària: F. B. S.
Registre d’entrada núm.: 77395
Data: 16.10.2012
Tram.: 126-00001/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit proposa establir una nova llei 
per a la regulació de la distància entre els locals d’oci 
i els habitatges, ja que considera que aquesta proximi-
tat no és beneficiosa ni per a la higiene pública (restes 
fisiològiques, ampolles...) ni per al descans de les per-
sones.
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Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resum de l’informe: 

La llei ja estableix que els reglaments i les ordenances 
municipals puguin establir requisits addicionals per a 
garantir que els establiments i els espais oberts al pú-
blic tinguin una localització idònia i una accessibilitat 
segura, i que la planificació urbanística també tingui 
en compte aquests aspectes.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Territori i 
Sostenibilitat al peticionari.

Escrit relatiu al suport als mitjans de comunicació re
gionals de distribució gratuïta

Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 19
Data: 18.12.2012
Tram.: 126-00002/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Cultura

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que la Generalitat do-
ni suport als mitjans de comunicació escrits per a fer 
front a la crisi, especialment als diaris regionals gratu-
ïts com Bon Dia.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una petició electrònica de caràcter privat.

Resposta final: 

Tramesa al Departament de la Presidència perquè en 
tingui coneixement.

Escrit relatiu a la celebració d’un referèndum d’auto
determinació

Persona peticionària: G. E. O.
Registre d’entrada núm.: 20
Data: 18.12.2012
Tram.: 126-00003/10
Procedència: Cardedeu (Vallès Oriental)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que se celebri un refe-
rèndum d’autodeterminació al més aviat possible, ja 
que veu «que el país s’enfonsa tan ràpidament que fa 
por».

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una petició electrònica de caràcter privat.

Resposta final: 

Tramesa de la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu als aplaudiments en les sessions parla
mentàries

Persona peticionària: L. R. V.
Registre d’entrada núm.: 492
Data: 03.01.2013
Tram.: 126-00004/10
Procedència: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que es reformi el Regla-
ment del Parlament de Catalunya per a evitar que els 
diputats d’un grup parlamentari aplaudeixin els com-
panys quan fan ús de la paraula.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Resposta final: 

Tramesa de la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu a la sortida de diputats del Saló de Sessi
ons després de la votació

Persona peticionària: J. F. S.
Registre d’entrada núm.: 1244
Data: 25.01.2013
Tram.: 126-00006/10
Procedència: Hostalric (Selva)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana descomptar part del sou 
als diputats que van sortir del Saló de Sessions «abans 
de la votació» del primer ple ordinari de la X legisla-
tura.

Consideracions: 

Els dits diputats van sortir del Saló de Sessions des-
prés de la votació.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre la petició 
a tràmit perquè parteix d’un supòsit de fet que no és 
correcte, ja que la sortida dels diputats va ser després 
i no abans de la votació, tal com s’afirma en l’escrit.
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Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu al sou i les indemnitzacions dels diputats 
del Parlament

Persona peticionària: Ó. L. R.
Registre d’entrada núm.: 2564
Data: 12.02.2013
Tram.: 126-00007/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que les retribucions per 
desplaçament dels diputats siguin incorporades al sou 
i paguin l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques (IRPF).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari del següent: l’Oïdoria de Comptes del Parlament 
aplica la normativa vigent de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques que estableixen l’article 17.1.d 
de la Llei de l’Estat 35/2006, del 28 de novembre, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’ar-
ticle 9 del Reial decret 439/2007, del 30 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques. En aquests articles s’indica 
que les despeses de dietes i desplaçament, amb els im-
ports i límits establerts, queden excloses del gravamen 
de l’impost. Per tant, el peticionari pot dirigir la peti-
ció al Congrés dels Diputats, cambra legislativa com-
petent per a modificar la dita normativa.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la composició del Consell Assessor per 
a la Transició Nacional

Persona peticionària: J. M. M. M.
Registre d’entrada núm.: 2565
Data: 12.02.2013
Tram.: 126-00008/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana participar en el Consell 
Assessor per a la Transició Nacional en el marc del 
Pacte pel dret a decidir.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit i s’acorda convertir-la en 
una petició electrònica de caràcter privat.

Resposta final: 

Tramesa de la petició al Departament de la Presidèn-
cia perquè en tingui coneixement.

Escrit sobre l’aplicació de la Llei de centres de culte

Persona peticionària: M. E. B. (Associació Watani per 
la Llibertat i la Justícia)
Registre d’entrada núm.: 10906
Data: 11.04.2013
Tram.: 126-00009/10
Procedència: Lleida (Segrià)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, en nom de l’Associació Watani 
per la Llibertat i la Justícia, es dirigeix al Parlament 
amb relació a l’aplicació de la Llei de centres de culte, 
especialment a la ciutat de Lleida, i demana que es creï 
un «comitè d’investigació» sobre aquesta qüestió.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals.

Resum de l’informe: 

No es considera ni oportú ni necessari crear una co-
missió d’investigació al Parlament de Catalunya so-
bre l’aplicació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels 
centres de culte, pels motius següents: 

És una llei relativament recent que encara està en fase 
de desplegament.

La creació d’una comissió d’investigació no sembla 
el millor instrument per a avaluar el compliment dels 
preceptes d’una llei.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals al peticionari.

Escrit relatiu a la potenciació de l’activitat turística als 
pobles de muntanya

Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 14638
Data: 06.05.2013
Tram.: 126-00010/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que s’aprovi una llei per 
a potenciar l’activitat turística dels pobles de munta-
nya. Posa l’exemple del poble de Corroncui, al munici-
pi del Pont de Suert, amb 9 habitants. També demana 
que aquest paratge es declari patrimoni natural de Ca-
talunya i que se’n millorin els accessos per carretera i 
s’hi faciliti l’accés a l’habitatge.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.
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S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. La peti-
ció rep una adhesió.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda comunicar al peticio-
nari que els grups parlamentaris n’han tingut coneixe-
ment i, pel que fa a la millora dels accessos als voltants 
de Corroncui, recomanar-li que traslladi la petició als 
ens locals competents en la matèria (Ajuntament del 
Pont de Suert i Diputació de Lleida). Amb aquesta ac-
tuació, la Comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.

Escrit relatiu a l’accés al registre públic de votacions 
del Parlament de Catalunya

Persona peticionària: S. M. A.
Registre d’entrada núm.: 16111
Data: 15.05.2013
Tram.: 126-00011/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que es pugui accedir 
públicament als resultats detallats de les votacions, 
com passa al Congrés dels Diputats, on es pot consul-
tar el sentit del vot de tots els representants.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes. La petició no 
rep cap adhesió.

Es tramet la petició a la Mesa del Parlament.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que la Mesa del Parlament ha encarregat als ser-
veis de la cambra que estudiïn quina fórmula o apli-
cació es pot establir per tal que es pugui donar la 
informació objecte de la petició.

Escrit relatiu a l’excedència voluntària amb reserva de 
lloc de treball

Persona peticionària: E. L. A.
Registre d’entrada núm.: 17733
Data: 24.05.2013
Tram.: 126-00013/10
Procedència: Sant Fruitós de Bages 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana modificar l’apartat 2 de 
la disposició transitòria sisena de la Llei 5/2012, del 20 
de març, de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics. Explica que els funcionaris que van 
prendre possessió de la plaça després de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei no poden acollir-se a l’excedència 
voluntària amb reserva de lloc de treball. També expli-
ca que una opció que li han insinuat és que ho dema-
ni i que interposi un recurs contenciós administratiu a 
l’eventual denegació.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes. Aquesta peti-
ció no rep cap adhesió.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals.

Resum de l’informe: 

La disposició transitòria sisena de la Llei 5/2012 pre-
tén facilitar transitòriament la sortida del sistema de 
determinat personal funcionari. La limitació per al 
personal en servei actiu pretén evitar el frau de llei 
que podria comportar que el personal que no presta-
va serveis efectius a l’Administració de la Generalitat 
i al seu sector públic reingressés únicament als efectes 
d’acollir-se a aquesta nova excedència voluntària i in-
centivada.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals al peticionari.

Escrit relatiu als ajuts per als celíacs

Persona peticionària: F. B. S.
Registre d’entrada núm.: 25845
Data: 25.06.2013
Tram.: 126-00014/10
Procedència: Tortosa (Baix Ebre)
Matèria: Serveis socials i seguretat social
Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit exposa l’alt preu dels aliments 
específics per a celíacs i la manca de subvencions i 
ajuts a aquest col·lectiu. Proposa que per a aquesta ma-
laltia es concedeixi un 33% de discapacitat per a po-
der gaudir dels avantatges inherents a aquest grau de 
discapacitat.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de tres mesos. Aquesta 
petició rep una adhesió.

S’acorda informar sobre les iniciatives parlamentàries 
relatives a aquesta qüestió al peticionari.

Resposta final: 

Tramesa de la petició als grups parlamentaris i trasllat 
de l’acord al peticionari.
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Escrit relatiu a la renda mínima ciutadana

Persona peticionària: C. O. F.
Registre d’entrada núm.: 25846
Data: 25.06.2013
Tram.: 126-00015/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Serveis socials i seguretat social

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit reclama que s’implanti la renda 
mínima ciutadana. En el text del seu escrit explica la 
seva situació personal i esperona els representants pú-
blics a actuar.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’acorda informar la peticionària que el contingut de 
la seva petició és objecte de dues proposicions de llei 
relatives a la renda mínima de ciutadania que s’estan 
tramitant actualment al Parlament de Catalunya.

Resposta final: 

Tramesa de la petició als grups parlamentaris i trasllat 
de l’acord a la peticionària.

Escrit relatiu a un pla estratègic de videovigilància

Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 27968
Data: 09.07.2013
Tram.: 126-00016/10
Procedència: Balaguer (Noguera)
Matèria: Seguretat

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que la Generalitat faci un pla 
estratègic de videovigilància per als ajuntaments amb 
més de 4.000 habitants, acompanyat d’activitats de di-
vulgació i sensibilització.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu al foment del turisme i les infraestructu
res a Balaguer (Noguera)

Persona peticionària: J. M. C. B.
Registre d’entrada núm.: 32667
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00017/10
Procedència: Balaguer (Noguera)

Matèria: Infraestructures, transport i trànsit 

Resum i consideracions: 

El peticionari demana una partida pressupostària per a 
fomentar el turisme a Balaguer i fer els convenis per a 
acabar «tots» els equipaments i infraestructures de la 
ciutat. Demana que s’aprovi per unanimitat.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit

Es converteix en una e-petició de caràcter privat.

Resposta final: 

Es comunica al peticionari que els grups parlamenta-
ris n’han tingut coneixement.

Escrit relatiu a la remuneració i les incompatibilitats 
dels càrrecs públics

Persona peticionària: F. J. P. Á.
Registre d’entrada núm.: 32668
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00018/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que el Parlament legisli sobre 
la remuneració i les incompatibilitats dels càrrecs pú-
blics. El peticionari exposa els temes i objectius prin-
cipals que hauria de tenir la norma: professionalitza-
ció, inexistència de polítics de carrera, aprovació dels 
salaris dels polítics pels ciutadans, indexació de sala-
ris, abolir l’indult, fomentar l’austeritat i reduir dietes 
i beneficis, i evitar amb un sistema d’incompatibilitats 
les «portes giratòries», entre d’altres.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. Aques-
ta petició rep vuit adhesions.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda, d’acord amb l’article 
60.3.a del Reglament del Parlament, trametre la peti-
ció als membres de la Ponència de la Proposició de llei 
de transparència i accés a la informació pública i als 
de la Proposició de llei electoral de Catalunya, perquè 
en tinguin coneixement.

Escrit relatiu a les places en centres ocupacionals per 
a persones amb discapacitat

Persona peticionària: M. C. P. G.
Registre d’entrada núm.: 32669
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00019/10
Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Serveis socials i seguretat social



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

4.87.10. INFORMACIó 97

Resum i consideracions: 

La peticionària, mare d’un adolescent amb la síndro-
me d’Asperger, amb un 82% de discapacitat, escriu per 
a informar que no troba plaça per al seu fill en cap 
centre ocupacional, després d’ésser-hi derivat expres-
sament. Descriu la situació d’un noi potencialment ac-
tiu tancat en un pis.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Se sol·licita un informe al Departament de Benestar 
Social i Família.

Resum de l’informe: 

Tant l’Àrea de Servei a les Persones de la Regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
com l’Equip de Valoració i Orientació Laboral de Bar-
celona tenen coneixement de la situació. Han informat 
la família sobre els processos a seguir i sobre els cen-
tres ocupacionals més propers a la zona on viu el jove i 
treballen amb la família a fi d’orientar-la, informar-la i 
trobar la solució mes adient per a aquest noi.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Benestar 
Social i Família a la peticionària.

Escrit relatiu a la prohibició d’incloure determinades 
dades en els currículums per a evitar discriminacions

Persona peticionària: G. P. B.
Registre d’entrada núm.: 32670
Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00020/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Treball

Resum i consideracions: 

La peticionària vol que es prohibeixi que en els currí-
culums es posi l’edat, la foto i l’estat civil per a evitar 
discriminacions per raó de sexe, edat o raça. Així ma-
teix, vol que en les ofertes de feina no es pugui dema-
nar l’edat.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu als preus universitaris per a les famílies 
monoparentals

Persona peticionària: N. J.
Registre d’entrada núm.: 32671

Data: 23.08.2013
Tram.: 126-00021/10
Procedència: Bellvei (Baix Penedès)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

La peticionària, mare d’un fill universitari, denuncia 
que en els decrets de fixació de preus de la Generalitat 
dels anys 2012 i 2013 no es fa cap esment de les famí-
lies monoparentals, ni les de categoria especial ni les 
de categoria general, a diferència del que passava en 
els decrets dels dos anys anteriors.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Se sol·licita un informe al Departament d’Economia i 
Coneixement.

Resum de l’informe: 

Els preus dels serveis acadèmics universitaris se sub-
vencionen de manera esglaonada d’acord amb el nivell 
de renda familiar i, en conseqüència, el col·lectiu d’es-
tudiants membres de famílies monoparentals resta in-
clòs en aquesta casuística.

No obstant això, la resolució ECO/1559/2012, del 27 
de juliol, estableix el procediment per a l’obtenció de 
l’acreditació del tram de renda familiar i/o de les be-
ques Equitat per a la minoració dels preus dels crè-
dits dels estudiants universitaris per al curs 2012-2013 
(DOGC núm. 6185, del 3/8/2012), i introdueix un trac-
tament especial a favor de les famílies monoparentals 
en el càlcul de la renda familiar computable.

En el present curs acadèmic, en el càlcul de la renda 
familiar computable s’ha inclòs també un tractament 
singular a les famílies monoparentals, igual com l’any 
anterior.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Economia i 
Coneixement a la peticionària.

Escrit relatiu a les pensions públiques

Persona peticionària: D. V. M.
Registre d’entrada núm.: 40084
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00022/10
Procedència: Banyoles (Pla de l’Estany)
Matèria: Seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La peticionària demana que «els polítics es posin 
d’acord a no congelar les pensions».

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 

Fascicle tercer
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Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, i indicar a la peticionària que pot adreçar 
la petició al Congrés dels Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la peticionària.

Escrit relatiu a la condició oficial de català

Persona peticionària: À. L. T.
Registre d’entrada núm.: 40085
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00023/10
Procedència: Fuengirola (Màlaga)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que els catalans nascuts a Cata-
lunya no perdin la condició de catalans quan visquin 
en altres parts de l’Estat i que hi hagi un document ofi-
cial que mantingui i mostri aquesta vinculació.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu a les retribucions vitalícies dels càrrecs 
polítics

Persona peticionària: S. M. M.
Registre d’entrada núm.: 40086
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00024/10
Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que es faci una llei que prohi-
beixi sous i pagues vitalicis del que anomena expolí-
tics.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i informar el peticionari que els diputats del Parlament 
de Catalunya no tenen prestació per desocupació i dei-
xen de cobrar en acabar el mandat.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la nacionalització d’emigrants

Persona peticionària: M. de P.
Registre d’entrada núm.: 40087
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00025/10
Procedència: Terrassa (Vallès Occidental)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

La peticionària demana un canvi en la Llei de l’Es-
tat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reco-
neixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a fa-
vor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la Dictadura, per tal que la nacionalitat 
espanyola es concedeixi també als descendents d’àvia 
espanyola emigrada abans del 1936, els fills majors 
d’edat que van obtenir la nacionalitat per mitjà de la 
dita llei i els fills de descendents que es van natura-
litzar per imperatiu legal. Es proposa que es faci una 
operació jurídica semblant a la que es va fer amb els 
sefardites, que accedeixen a la nacionalitat per carta 
de naturalesa.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i informar la persona peticionària que els grups par-
lamentaris del Parlament de Catalunya l’han estudiat 
i debatut, però que per l’objecte de la seva petició es 
podria adreçar directament al Congrés dels Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la peticionària.

Escrit relatiu a l’atorgament de targeta d’aparcament 
de minusvàlid a certs malalts

Persona peticionària: A. F. M.
Registre d’entrada núm.: 40088
Data: 14.10.2013
Tram.: 126-00026/10
Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que els malalts de colitis ulce-
rosa i de malaltia de Crohn puguin aconseguir la tar-
geta d’aparcament de minusvàlid per a poder accedir 
als serveis sanitaris amb promptitud.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.

Se sol·licita un informe del Departament de Benestar 
Social i Família.
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Resum de l’informe: 

El Departament va rebre una consulta del peticionari 
sobre el mateix tema, a la qual es va respondre en data 
del 14 de novembre de 2013.

Som coneixedors que l’Imserso està coordinant grups 
de treball en què participen persones de diferents co-
munitats autònomes per a modificar el barem de mobi-
litat i poder incloure-hi més casuística de mobilitat. Es 
preveu que aquest grup presenti conclusions per a pro-
cedir a les modificacions acordades l’any 2014, però, 
mentre no sigui així, s’ha d’aplicar la normativa vigent.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Benestar 
Social i Família al peticionari.

Escrit sobre la flexibilització de la jornada laboral dels 
funcionaris

Persona peticionària: G. M. R.
Registre d’entrada núm.: 41213
Data: 18.10.2013
Tram.: 126-00027/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Treball

Resum i consideracions: 

La peticionària demana de flexibilitzar l’horari de tre-
ball dels funcionaris de manera que es puguin recupe-
rar hores per tal de conciliar aspectes de la vida perso-
nal, familiar i laboral, i que s’inclogui en la Llei 8/2006, 
de mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya, la figura dels dies personals re-
cuperables. Explica que és mare d’una filla dependent i 
que els horaris d’escolarització no coincideixen amb els 
laborals. També demana un permís per a les persones 
que tenen a càrrec fills amb gran dependència.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes. Aquesta peti-
ció no rep cap adhesió.

Se sol·licita un informe del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals.

Resum de l’informe: 

En el marc del procés de reforma de l’Administració 
que el Govern portarà a terme dins del seu Pla d’ac-
tuació 2014, està previst impulsar determinades me-
sures de flexibilitat, mitjançant la modificació del De-
cret 56/2012, del 29 de maig, sobre jornada i horaris 
de treball del personal funcionari al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat, que hauria d’entrar en vigor 
abans del 30 d’abril de 2014.

S’ampliaran els supòsits de flexibilitat horària a què 
pot acollir-se el personal i està previst establir 25 ho-
res anuals de flexibilitat horària recuperable per as-

sumptes personals sense justificació i supeditades a les 
necessitats del servei.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals a la peticionària.

Escrit relatiu a les equivalències entre títols

Persona peticionària: E. L. A.
Registre d’entrada núm.: 45605
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00028/10
Procedència: Sant Fruitós de Bages 
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’equiparin la titulació de 
graduat en enginyeria informàtica i el nivell avançat 
de certificat ACTIC seguint els procediments del De-
cret 89/2009, del 9 de juny, pel qual es regula l’acredi-
tació de competències en tecnologies de la informació 
i la comunicació (ACTIC).

Actuació: 

S’admet tràmit.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició no rep cap adhesió.

Se sol·licita un informe del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

Resum de l’informe: 

Pel que fa al reconeixement de l’equivalència d’altres 
títols, diplomes i certificats amb els certificats de l’AC-
TIC, la Direcció General de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació té establert el criteri de no ac-
tuar per iniciativa pròpia, sinó a partir de les propostes 
de les entitats que emeten els certificats hipotètica-
ment equivalents.

Per tot això, un ciutadà no pot iniciar un procediment 
d’equivalència de l’ACTIC, sinó que aquest ha d’inici-
ar-se a partir de la sol·licitud de l’organisme que expe-
deix el títol o acreditació que demana aquesta equiva-
lència, com podria ser el cas d’una universitat o una 
facultat, en el cas que ens ocupa. Cal, doncs, que es 
dirigeixi a la secretaria de la seva facultat perquè con-
sideri si vol iniciar aquesta procediment tot contactant 
amb l’oficina gestora de l’ACTIC.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Empresa i 
Ocupació al peticionari.

Escrit relatiu a les exempcions de l’impost de succes
sions

Persona peticionària: J. P. B.
Registre d’entrada núm.: 45606
Data: 11.11.2013
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Tram.: 126-00029/10
Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’introdueixin exempcions 
o reduccions que gairebé neutralitzin l’impost de suc-
cessions amb relació a les persones que tenen parentiu 
llunyà, sempre que es compleixin una sèrie de requi-
sits (que es creï una nova activitat empresarial amb un 
pla de negoci reconegut per una empresa solvent, que 
es doni treball a un mínim de persones i es pugui de-
mostrar que funciona després d’un temps prudencial).

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre-la als grups 
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin 
promoure alguna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu a les compensacions del cost del menja
dor i transport escolar als pobles agregats (1)

Persona peticionària: S. G. L.
Registre d’entrada núm.: 45607 i 45608
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00030/10
Procedència: Altet (Urgell)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

Les peticionàries demanen la modificació de la Llei 
d’educació de Catalunya i dels decrets 160/1996 i 
161/1996 per tal que no es retiri la compensació del 
cost del menjador ni del transport escolar als pobles 
agregats i entitats municipals descentralitzades. Les 
peticionàries exposen que la legislació estatal només 
fa referència al desplaçament a altres municipis, tot i 
que en aquest cas els centres educatius es troben allu-
nyats, i que la Generalitat ho havia finançat fins ara 
en determinats casos, com el dels pobles agregats de 
l’Urgell.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’acorda convertir-la en una e-petició privada i trami-
tar-la conjuntament amb una altra petició relativa a la 
mateixa qüestió (tram. 126-00031/10).

Se sol·licita un informe al Departament d’Ensenya-
ment.

Resum de l’informe: 

La LOMCE estableix la gratuïtat del transport quan hi 
ha un canvi de municipi, independentment de la dis-
tància a l’escola. Això provoca situacions iniqües en el 
moment en què cal posar transport gratuït a alumnes 

que podrien desplaçar-se de casa seva a l’escola sense 
dificultats.

Més just que no pas la gratuïtat de transport i menja-
dor basada en un canvi de municipi seria un sistema 
d’ajuts que es regís per criteris de renda i per criteris 
relatius a la naturalesa del desplaçament (distància i 
dificultat), tal com indica la Llei d’educació de Cata-
lunya.

El cost d’aquest transport és actualment de 15 milions 
d’euros, i l’actual situació econòmica ha fet necessari, 
per a mantenir el servei, demanar la col·laboració de 
les diputacions i de les famílies.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment a la peticionària.

Escrit relatiu a les compensacions del cost del menja
dor i transport escolar als pobles agregats (2)

Persona peticionària: E. L. C.
Registre d’entrada núm.: 45609
Data: 11.11.2013
Tram.: 126-00031/10
Procedència: Tàrrega (Urgell)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

Les peticionàries demanen la modificació de la Llei 
d’educació de Catalunya i dels decrets 160/1996 i 
161/1996 per tal que no es retiri la compensació del 
cost del menjador ni del transport escolar als pobles 
agregats i entitats municipals descentralitzades. Les 
peticionàries exposen que la legislació estatal només 
fa referència al desplaçament a altres municipis, tot i 
que en aquest cas els centres educatius es troben allu-
nyats, i que la Generalitat ho havia finançat fins ara 
en determinats casos, com el dels pobles agregats de 
l’Urgell.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’acorda tramitar-la conjuntament amb una altra peti-
ció relativa a la mateixa qüestió (tram. 126-00030/10).

Se sol·licita un informe al Departament d’Ensenya-
ment.

Resum de l’informe: 

La LOMCE estableix la gratuïtat del transport quan hi 
ha un canvi de municipi, independentment de la dis-
tància a l’escola. Això provoca situacions iniqües en el 
moment en què cal posar transport gratuït a alumnes 
que podrien desplaçar-se de casa seva a l’escola sense 
dificultats.

Més just que no pas la gratuïtat de transport i menjador 
basada en un canvi de municipi seria un sistema d’ajuts 
que es regís per criteris de renda i per criteris relatius 
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a la naturalesa del desplaçament (distància i dificultat), 
tal com indica la Llei d’educació de Catalunya.

El cost d’aquest transport és actualment de 15 milions 
d’euros, i l’actual situació econòmica ha fet necessari, 
per a mantenir el servei, demanar la col·laboració de 
les diputacions i de les famílies.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment a la peticionària.

Escrit relatiu als mecanismes de control ciutadà de 
l’activitat parlamentària

Persona peticionària: F. J. P. Á.
Registre d’entrada núm.: 47644
Data: 22.11.2013
Tram.: 126-00032/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari critica que hi hagi governs que no se-
gueixin el programa electoral amb el qual els partits 
que els donen suport es van presentar a les eleccions. 
El peticionari proposa, seguint les idees del Partit Pi-
rata de Catalunya, de democràcia líquida o de la Inici-
ativa Democràcia 4.0, que hi hagi al Parlament un escó 
permanent que tingui per objecte permetre la partici-
pació ciutadana dels qui no han votat en les eleccions, 
de manera que el pes d’aquest diputat depengui de l’ín-
dex d’abstenció. El peticionari també demana trobades 
amb els partits i organitzacions que propugnen un can-
vi en el model de democràcia parlamentària.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos. La pe-
tició rep dues adhesions.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària, 
i també informar el peticionari que el Parlament ha 
obert un espai de participació ciutadana en el seu web, 
l’Escó 136, en què es poden fer aportacions, comen-
taris o suggeriments sobre els projectes i les proposi-
cions de llei que s’estan tramitant, i que, així mateix, 
s’està tramitant la Proposició de llei de transparència i 
accés a la informació pública.

Escrit relatiu a una carta enviada al president de la 
Generalitat

Persona peticionària: A. M. S.
Registre d’entrada núm.: 47645, 48661, 48661
Data: 22.11.2013
Tram.: 126-00033/10

Procedència: Barcelona 
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El peticionari explica que ha escrit una carta al presi-
dent de la Generalitat en què demana informació so-
bre els beneficis i perjudicis de la independència de 
Catalunya i que aquest no li ha respost, situació que 
el peticionari qualifica d’«indefensió», tot i que aquest 
concepte és més propi del procediment judicial. El pe-
ticionari no concreta quina actuació demana al Parla-
ment de Catalunya.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
l’escrit perquè no conté una petició d’actuació dirigida 
al Parlament de Catalunya, que com a destinatari de 
peticions ha de sentir-se interpel·lat a actuar, d’acord 
amb l’article 3 de les Normes internes de funciona-
ment de la Comissió: «Tampoc no es consideren peti-
cions les simples expressions d’opinió que no inclouen 
cap demanda d’actuació, ni els escrits el contingut dels 
quals es limita a demanar informació o a formular una 
crítica o una declaració d’aprovació».

Resposta final: 

Comunicació de l’acord al peticionari.

Escrit relatiu a la regulació de les cigarretes electrò
niques

Persona peticionària: M. C. C. H.
Registre d’entrada núm.: 52713
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00034/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

La peticionària explica la seva experiència personal 
amb les cigarretes electròniques, que li han permès 
deixar de fumar. Explica com, progressivament, inha-
la líquids amb menys contingut de nicotina. La petici-
onària considera que una regulació que prohibeixi les 
cigarretes electròniques al mateix nivell que el tabac 
defensa els interessos de la indústria del tabac.

Actuació: 

S’admet a tràmit

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.

Resum de l’informe: 

Quant al suposat benefici per a la salut de les persones 
fumadores que l’ús de cigarretes electròniques pugui 
tenir, actualment no hi ha proves científiques sòlides 
que ho acreditin. Malgrat tot, el Departament de Salut 
no ha promogut cap restricció a llur utilització fora dels 
entorns públics ni a llur venda a persones majors d’edat.
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Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Salut a la 
peticionària.

Escrit relatiu a la regulació legislativa del nivell de de
cibels

Persona peticionària: M. G. S.
Registre d’entrada núm.: 52714
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00035/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La peticionària demana que una llei rebaixi els deci-
bels permesos arreu de Catalunya, especialment a les 
grans ciutats. Explica la seva experiència personal i 
posa de manifest els problemes de salut i psicològics 
que li provoca l’alt volum de soroll.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resum de l’informe: 

Es considera que les eines actuals de què disposen les 
administracions (ajuntaments per al control del soroll 
produït per les activitats i el veïnat, i la Generalitat per 
al control del soroll de les infraestructures de trans-
port) són suficients per a assolir uns objectius de qua-
litat acústica adequats.

Els ajuntaments poden, mitjançant les ordenances mu-
nicipals i els mapes de capacitat acústica, ser més res-
trictius i fixar objectius de qualitat acústica més res-
trictius.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat a la pe-
ticionària i informar-la que l’objecte de la seva petició 
pot ser regulat, si escau, mitjançant les ordenances del 
seu municipi, al qual pot traslladar la petició.

Escrit relatiu a la publicació de les dates, del contingut 
i dels resultats de les votacions al Parlament

Persona peticionària: L. P. C.
Registre d’entrada núm.: 52715
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00036/10
Procedència: Girona 
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari demana la publicació de les dates, del 
contingut i dels resultats de les votacions que es duen a 

terme al Parlament. El peticionari recorda que el Con-
grés dels Diputats ja publica aquestes dades.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

S’acorda convertir-la en una e-petició privada.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda informar el peticio-
nari que la Mesa del Parlament ha encarregat als ser-
veis de la cambra que estudiïn quina fórmula o apli-
cació es pot establir per tal que es pugui donar la 
informació objecte de la petició.

Escrit relatiu a la justificació del sentit del vot en les 
consultes populars

Persona peticionària: J. M. T.
Registre d’entrada núm.: 52716
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00037/10
Procedència: Falset (Priorat)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que en una hipotètica consulta 
sobre el futur de Catalunya els ciutadans puguin ex-
pressar la raó de llur sentit del vot, més enllà de votar 
sí o no. Suggereix la possibilitat que la papereta con-
tingui arguments i que els ciutadans marquin amb una 
creu un o més arguments. Considera que això equi-
valdria també a fer una enquesta i que els partits po-
lítics ho podrien tenir en compte en llurs programes 
electorals.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària. També acorda informar el peticio-
nari que el Parlament ha obert un espai de participació 
ciutadana en el seu web, l’Escó 136, en què es poden 
fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els 
projectes i les proposicions de llei que s’estan trami-
tant.

Escrit relatiu a la valoració directa dels centres educa
tius pels pares

Persona peticionària: M. R. M.
Registre d’entrada núm.: 52717
Data: 17.01.2014
Tram.: 126-00038/10
Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

La peticionària demana que els pares puguin fer una 
valoració de les escoles i la docència de llurs fills per 
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mitjà d’un mecanisme que s’adreci directament a l’Ad-
ministració educativa i que no passi per l’escola.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Ensenyament.

Resum de l’informe: 

El Departament d’Ensenyament considera que els me-
canismes establerts per la normativa vigent permeten 
una participació activa i efectiva de les famílies dels 
alumnes als centres educatius. En el cas de possibles 
irregularitats en els canals establerts, les famílies po-
den fer arribar llurs valoracions i propostes als serveis 
territorials d’Ensenyament de la zona o al Consorci 
d’Educació de Barcelona.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Ensenya-
ment a la peticionària.

Escrit relatiu a la construcció d’una parada de tren a 
Roda de Berà

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 53638
Data: 28.01.2014
Tram.: 126-00039/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana la construcció d’una parada de 
tren a prop de la platja de Roda de Berà per a donar 
millor servei als estiuejants i aprofitar el pas de la lí-
nia de tren.

Actuació: 

S’admet a tràmit.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resum de l’informe: 

El Departament de Territori i Sostenibilitat es va adre-
çar al director general d’Infraestructures Ferroviàries 
del Ministeri de Foment sol·licitant que es faci un es-
tudi de viabilitat per a construir un baixador a Roda 
de Berà - Creixell, sol·licitud a la qual encara no s’ha 
rebut resposta.

Independentment, la Direcció General d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre del Departament té previst 
fer un estudi intern per a avaluar la rendibilitat socio-
econòmica d’aquesta actuació. Un cop es disposi dels 
resultats d’aquest estudi, se n’informarà el Ministeri.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe 
del Departament de Territori i Sostenibilitat al petici-
onari i trametre la petició als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu a la parada de tren de l’Hospitalet de 
l’Infant

Persona peticionària: J. M. S. R.
Registre d’entrada núm.: 54309
Data: 05.02.2014
Tram.: 126-00040/10
Procedència: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana informació sobre la parada de 
tren de l’Hospitalet de l’Infant.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Escrit relatiu al canvi d’emplaçament d’una parada 
d’autobús de Castellar del Vallès

Persona peticionària: S. L. M.
Registre d’entrada núm.: 54310
Data: 05.02.2014
Tram.: 126-00041/10
Procedència: Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La peticionària demana diverses actuacions referents 
a l’emplaçament d’una parada d’autobús al carrer de 
Jaume I de Castellar del Vallès i sol·licita un seguit 
d’actuacions i estudis per a possibilitar que es canviï 
de lloc.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i 
l’article 4 de les Normes internes de funcionament de 
la Comissió, i traslladar-la a l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès.

Escrit relatiu a la protecció de la natura, la flora i la 
fauna d’arreu del món

Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66119
Data: 06.05.2014
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Tram.: 126-00059/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

El peticionari suggereix que el Parlament aprovi de-
claracions institucionals o resolucions i se sumi a cam-
panyes institucionals amb relació a la conservació i la 
protecció de la natura, la flora i la fauna d’arreu del 
món. Reclama l’atenció, especialment, sobre temes 
concrets com la desforestació de l’Amazones, el des-
gel de l’Àrtic, la protecció dels orangutans, la venda 
il·legal d’ivori i la caça d’elefants, la caça de balenes i 
orques, la protecció de les abelles, la protecció de l’ós 
panda, les explotacions petrolieres en parcs naturals, 
l’ús innecessari d’antibiòtics a les granges industrials i 
l’ús de l’enginyeria genètica en els animals.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

Escrit relatiu a la legislació relativa a la pesca marí
tima

Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66120
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00060/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

El peticionari suggereix que el Parlament modifiqui la 
legislació en matèria de pesca marítima perquè en ai-
gües catalanes no hi pugui pescar cap barca que no 
sigui catalana, que es prohibeixi la pesca d’arrossega-
ment i que es garanteixi la biodiversitat marina cata-
lana.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i comunicar al peticionari que els grups parla-
mentaris n’han tingut coneixement.

Escrit relatiu a l’edat màxima d’accés a determinats 
cossos de funcionaris

Persona peticionària: F. G. P.
Registre d’entrada núm.: 66121
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00061/10
Procedència: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El peticionari suggereix que el Parlament modifiqui la 
legislació que regula les oposicions dels mossos d’es-

quadra perquè es pugui accedir a aquestes places fins 
als quaranta-cinc anys, en comptes dels actuals trenta-
cinc.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició 
a tràmit, trametre informació dels antecedents parla-
mentaris sobre la matèria objecte de la petició al pe-
ticionari i trametre la petició als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària.

Escrit relatiu a la col·laboració cultural amb la Dipu
tació de Burgos

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66722, 66723, 67174
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00062/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Cultura

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que la Generalitat signi un 
acord amb la Diputació de Burgos en matèria cultural, 
especialment amb el museu de la vila de Sasamón, i 
suggereix que Catalunya hi tingui un estand.

Actuació: 

Agrupació registres 66722, 66723 i 67174.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.

Escrit relatiu a la conversió en autovia d’una autopista 
de pagament

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66724
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00063/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari considera que el peatge de l’autopista 
AP-1 a l’altura de Burgos afecta molts catalans que es 
dirigeixen a Castella i Lleó, Galícia o Portugal, i de-
mana que se sol·liciti al Govern de l’Estat que es trans-
formi en autovia.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i comunicar al peticionari que els grups parlamentaris 
n’han tingut coneixement.
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Escrit relatiu a l’exempció del pagament d’una auto
pista

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66725
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00064/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari considera que el tram de l’autopista AP-
7 entre Martorell i Torredembarra hauria de ser sense 
peatge o, altrament, amb exempció per als residents i 
els propietaris d’habitatges a la zona.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter pri-
vat i trametre-la als grups parlamentaris perquè, si ho 
creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.

Escrit relatiu a les línies de transport entre Barcelona 
i Andorra

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67176
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00066/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari reclama que se subvencionin i es pro-
mocionin les línies de transport entre Barcelona i An-
dorra.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit, convertir-la en una e-petició de caràcter privat 
i comunicar al peticionari que els grups parlamentaris 
n’han tingut coneixement.

4. Relació de peticions en estat actual de 
tramitació

4.1. Peticions provinents de la IX Legislatura 

4.1.1. Peticions escrites

Escrit relatiu a les participacions preferents (8)

Persona peticionària: J. M. B. B.
Registre d’entrada núm.: 49419
Data: 12.03.2012
Tram.: 125-00029/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit.

S’acorda tramitar la petició conjuntament amb la resta 
d’escrits relatius a participacions preferents.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

4.1.2. Peticions electròniques

Escrit relatiu a les participacions preferents (1)

Persona peticionària: L. M. B.
Registre d’entrada núm.: 41665
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00029/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit.
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S’obre termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta pe-
tició rep quatre adhesions.

S’acorda convertir les e-peticions públiques en priva-
des i tramitar-les conjuntament amb la resta d’escrits 
relatius a participacions preferents.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu a les participacions preferents (2)

Persona peticionària: N. E.
Registre d’entrada núm.: 41666
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00030/09
Procedència: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

– S’admet la petició a tràmit.

– S’obre termini d’adhesions de dos mesos. Aquesta 
petició rep quatre adhesions.

– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu a les participacions preferents (3)

Persona peticionària: M. M. L.
Registre d’entrada núm.: 41667
Data: 25.01.2012
Tram.: 126-00031/09
Procedència: Barcelona 
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

– S’admet la petició a tràmit.

– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.

– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.
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– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu a les participacions preferents (4)

Persona peticionària: R. F. G.
Registre d’entrada núm.: 45770
Data: 20.02.2012
Tram.: 126-00032/09
Procedència: Gironella (Berguedà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

– S’admet la petició a tràmit.

– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.

– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu a les participacions preferents (5)

Persona peticionària: I. L. S.
Registre d’entrada núm.: 56218
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00034/09
Procedència: Platja d’Aro (Baix Empordà)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

– S’admet la petició a tràmit.

– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.

– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu a les participacions preferents (6)

Persona peticionària: Y. C. C.
Registre d’entrada núm.: 56221
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00037/09
Procedència: Santa Bàrbara (Montsià)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques
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Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

– S’admet la petició a tràmit.

– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.

– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu a les participacions preferents (7)

Persona peticionària: M. A. F.
Registre d’entrada núm.: 56222
Data: 13.03.2012
Tram.: 126-00038/09
Procedència: El Perelló (Baix Ebre)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa sobre la taula el tema de 
la gent gran que ha signat les anomenades participa-
cions preferents amb bancs i caixes creient que eren 
un dipòsit que permetia recuperar els diners fàcilment. 
No obstant això, tenen un termini de venciment elevat 
(uns deu anys) i són un producte financer d’alta com-
plexitat, pensat per a inversors experts.

Actuació: 

– S’admet la petició a tràmit.

– S’obre un termini d’adhesions de dos mesos. Aques-
ta petició rep quatre adhesions.

– S’acorda convertir les e-peticions públiques en pri-
vades i tramitar-les conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

– Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament d’Economia i Coneixement.

Resum de l’informe: 

Les competències de la Generalitat de Catalunya no 
permeten interferir en un assumpte com el de les par-
ticipacions preferents. L’organisme supervisor com-
petent és la CNMV, la qual disposa dels mecanismes 
pertinents per a afrontar, amb caràcter previ o a poste-
riori, les emissions que es facin i les queixes puntuals 
dels inversos que a títol individual considerin que no 
van ser prou ben informats.

– La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

4.2. Peticions provinents de la X Legislatura 

4.2.1. Peticions escrites

Escrit relatiu a l’adquisició per tanteig i retracte de fin
ques contigües

Persona peticionària: J. C. P.
Registre d’entrada núm.: 58653
Data: 11.03.2014
Tram.: 125-00030/10
Procedència: Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari exposa que la llei li atorga formalment 
un dret de tanteig i retracte per a comprar les propie-
tats que envolten la seva i que aquest dret no és prac-
ticable. El peticionari considera que, per a impugnar 
una venda en un termini de vuit dies, hauria de tenir 
una persona a les notaries i els registres de la propie-
tat. El peticionari considera que es podria regular el 
dret de manera que la venda no es pogués produir si 
no es porta un document de renúncia dels veïns que 
tinguin dret a comprar perquè tenen finques contigües 
a la que es ven.
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Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.

4.2.2 Peticions electròniques

Escrit relatiu a les participacions preferents (9)

Persona peticionària: R. C. R.
Registre d’entrada núm.: 985
Data: 21.01.2013
Tram.: 126-00005/10
Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)
Matèria: Fiscalitat i mesures econòmiques

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit reitera arguments esgrimits en 
altres escrits que s’han titulat «Escrit relatiu a les par-
ticipacions preferents», rebuts la legislatura passada.

Actuació: 

S’admet la petició a tràmit.

S’acorda tramitar-la conjuntament amb la resta d’es-
crits relatius a participacions preferents.

La Comissió de Peticions acorda enviar l’informe del 
Departament d’Economia i Coneixement als peticio-
naris, enviar un recull de les tramitacions parlamen-
tàries aprovades pel Parlament sobre aquesta qüestió 
i no tancar la tramitació fins que la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors no 
acabi els treballs.

Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa

Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 54937
Data: 11.02.2014
Tram.: 126-00042/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que no hi hagi prefixos provi-
sionals per als telèfons fixos i que hi hagi una llista 
de telefonia única per a tot Catalunya. El peticionari 
mateix adverteix que cal que Catalunya tingui compe-
tències en telecomunicacions per a introduir els canvis 
que proposa.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.

Escrit relatiu a l’energia per fusió

Persona peticionària: F. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60602
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00043/10
Procedència: Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Matèria: Medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’expliquin a la societat i 
als diputats els avantatges de l’energia per fusió i que 
Catalunya no renunciï a aquest tipus d’energia. El pe-
ticionari explica que s’està emprant de manera experi-
mental a França i que sembla molt rendible.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació.

Escrit relatiu a la reordenació del cap de Creus

Persona peticionària: C. S. T.
Registre d’entrada núm.: 60603
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00044/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Medi ambient i urbanisme

Resum i consideracions: 

La peticionària explica que ha engegat una campanya 
a la plataforma Change.org perquè no es faci una le-
gislació específica relativa a la cala Montjoi, on es vol 
edificar El Bulli Foundation. La peticionària informa 
que actualment té 1.342 signatures.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Escrit relatiu al transport de viatgers

Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60604
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00045/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’anul·li «el dret de priori-
tat de la llei catalana de transport de viatgers» perquè 
considera que el dret de preferència de l’anterior con-
cessionari no s’adequa a la normativa europea ni a la 
legislació de contractes de l’Estat.
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Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es converteix en una e-petició de caràcter privat.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Escrit relatiu als animals domèstics

Persona peticionària: X. R. F.
Registre d’entrada núm.: 60605
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00046/10
Procedència: Munic (Alemanya)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa, per tal d’evitar el sacrifi-
ci d’animals de companyia, prohibir o limitar la cria 
d’animals i limitar-ne la venda tot imposant impostos 
penalitzadors, fer un seguiment dels venedors d’ani-
mals per internet, afavorir que els centres d’acollida 
adoptin animals, imposar l’obligatorietat dels xips 
identificadors, eliminar les sancions econòmiques 
per passejar gossos sense corretja, augmentar les pe-
nes per maltractament animal, prohibir els correbous i 
ampliar les subvencions als centres d’acollida.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.

Escrit relatiu a la signatura no presencial de les inicia
t ives legislatives populars

Persona peticionària: F. J. P. A.
Registre d’entrada núm.: 61589
Data: 31.03.2014
Tram.: 126-00047/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa un canvi en la legislació refe-
rent a les iniciatives legislatives populars (ILP) de ma-
nera que es pugui emprar una plataforma similar a la 
de les e-peticions per a adherir-s’hi. Així mateix, pro-
posa que les adhesions a una ILP es puguin fer també 
a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) i als caixers 
automàtics i per mitjà d’una aplicació per a telèfons 
intel·ligents (smartphones).

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos.

Es tramet a la ponència de la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 

febrer, de la iniciativa legislativa popular, perquè en 
tingui coneixement.

Escrit relatiu als drets dels legitimaris

Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 60606
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00048/10
Procedència: Girona 
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que es configurin com a drets 
dels legitimaris la informació i l’assistència a l’acte de 
signatura de l’acceptació de l’herència per part de l’he-
reu i que tinguin dret a tenir una còpia de l’escriptura. 
El peticionari considera que actualment els legitimaris 
no tenen prou informació per a calcular la llegítima 
que els correspon.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Justícia.

Escrit relatiu als animals de companyia

Persona peticionària: L. J. N.
Registre d’entrada núm.: 60607
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00049/10
Procedència: Torredembarra (Tarragonès)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

La peticionària explica que ha engegat una campa-
nya a la plataforma Change.org perquè es prohibeixi 
la venda d’animals de companyia. La idea és que les 
botigues actuals puguin donar sortida als animals dels 
refugis municipals i les societats protectores d’ani-
mals. La peticionària informa que actualment té unes 
5.000 signatures.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de quatre mesos.

Escrit relatiu a la venda de llibres descatalogats de les 
biblioteques

Persona peticionària: E. R. M.
Registre d’entrada núm.: 60608
Data: 24.03.2014
Tram.: 126-00050/10
Procedència: Begues (Baix Llobregat)
Matèria: Cultura



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

4.87.10. INFORMACIó 111

Resum i consideracions: 

La peticionària explica que és bibliotecària i que du-
rant la seva experiència professional sempre s’ha vist 
forçada a llençar llibres que es donen de baixa, per 
manca d’espai i ús, i que no es poden vendre perquè la 
llei estableix un procediment molt burocràtic (inventa-
riar-los, taxar-los, etc.). La peticionària proposa que es 
puguin vendre, per exemple, per Sant Jordi per un euro 
i que, amb la recaptació, es comprin novetats.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament de Cultura, especialment sobre la 
possibilitat de canviar la normativa respecte a aquesta 
qüestió.

Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matè
ria de salut mental

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 66111
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00051/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Sanitat

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’augmentin les partides 
pressupostàries en matèria de salut mental, i també 
que s’aposti per la prevenció en aquest camp. Dema-
na, a més, que es creï un institut català de salut mental.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament de Salut.

Escrit relatiu a les ensenyes oficials

Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66112
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00052/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari sol·licita que el Parlament de Catalunya 
demani «un aclariment a les forces polítiques o gover-
nants de l’Estat perquè ens expliquin quins actes estan 
permesos dins la legalitat, quins no, i per què», espe-
cialment després de la crema d’una senyera durant un 
partit de futbol.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes.

Escrit relatiu a les beques per a l’estudi

Persona peticionària: G. V. M.
Registre d’entrada núm.: 66113
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00053/10
Procedència: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell)
Matèria: Educació

Resum i consideracions: 

El peticionari planteja un debat sobre les beques per a 
l’estudi i demana que s’arribi a un consens per a avan-
çar el moment en què es demanen i eventualment es 
concedeixen les beques.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes.

Escrit relatiu als terminis de les tramitacions parla
mentàries

Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66114
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00054/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari planteja que es redueixi el nombre de 
pròrrogues en el procediment de tramitació de les lleis 
i que les ponències tinguin un termini d’actuació, de 
manera que, en els casos en què se n’hagi d’allargar 
la durada, calgui presentar un primer informe per a 
poder decidir si continua els treballs o no, o que even-
tualment es posi un termini amb pròrrogues taxades 
per al funcionament de les ponències. El peticionari 
planteja que en el darrer mes de la legislatura totes les 
ponències actives estiguin obligades a acabar els tre-
balls perquè en la darrera sessió plenària els diputats 
s’hi puguin pronunciar.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronun-
ciï.
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Escrit relatiu a la informació accessible en la pàgina 
web del Parlament

Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66115
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00055/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari planteja diversos assumptes relacio-
nats amb la informació accessible en la pàgina web 
del Parlament: (a) vol que es publiquin els projectes 
de llei i les proposicions que s’han de presentar a les 
Corts Generals dins la pestanya «Activitat parlamen-
tària»; (b) reclama que les aportacions escrites en els 
procediments legislatius es publiquin com es fa amb 
les transcripcions de les compareixences; (c) vol que 
els dossiers legislatius s’actualitzin periòdicament; (d) 
es queixa que els grups parlamentaris han abandonat 
l’espai Escó 136 i hi ha aportacions sense resposta, i 
(e) es lamenta que hi hagi projectes de llei interessants 
que no estan publicats a l’espai Escó 136.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es tramet a la Mesa del Parlament perquè s’hi pronunciï.

Escrit relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs

Persona peticionària: M. R. R.
Registre d’entrada núm.: 66116
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00056/10
Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Matèria: Altres

Resum i consideracions: 

El peticionari suggereix que el Parlament aprovi una 
resolució per a impulsar la indústria dels videojocs de 
qualitat. El peticionari redacta unes notes de contingut 
que podrien servir de base per a la resolució, en què 
s’insta el Govern a elaborar un pla específic i prendre 
les mesures necessàries per a promoure aquesta indús-
tria, atreure inversions i empreses potents del sector a 
Catalunya i organitzar esdeveniments internacionals.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es demana un informe sobre el contingut de la petició 
al Departament d’Empresa i Ocupació i al Departa-
ment de Cultura.

Escrit relatiu a la redacció d’un llibre blanc sobre Ca
talunya com a nou estat

Persona peticionària: E. A. G.
Registre d’entrada núm.: 66117
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00057/10
Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Matèria: Reformes institucionals

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que el Govern, a semblança del 
Govern d’Escòcia, redacti un llibre blanc que expliqui, 
de manera accessible i neutral, el procés mitjançant el 
qual es vol proclamar un estat per a Catalunya i com 
seria l’organització d’aquest nou estat.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions d’un mes.

Escrit relatiu a la licitació de línies de transport

Persona peticionària: J. M. V.
Registre d’entrada núm.: 66118
Data: 06.05.2014
Tram.: 126-00058/10
Procedència: Girona 
Matèria: Infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que es treguin a concurs les lí-
nies de transport que actualment estan en pròrroga, i 
que les noves licitacions obtinguin cànons més com-
petitius.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

Es converteix en una e-petició de caràcter privat.

Es tramita conjuntament amb la petició 126-00045/10.

S’acorda aportar aquesta nova petició a la sol·licitud 
d’informació que es va adreçar al Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat a propòsit de la primera petició.

Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de 
Barcelona

Persona peticionària: D. P. J.
Registre d’entrada núm.: 67175
Data: 09.05.2014
Tram.: 126-00065/10
Procedència: Barcelona 
Matèria: Reformes institucionals
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Resum i consideracions: 

El peticionari proposa que el Parlament modifiqui la 
llei del règim especial d’Aran perquè es retolin en ara-
nès determinats cartells i panells informatius de la 
ciutat de Barcelona.

Actuació: 

S’admet a tràmit la petició.

S’obre un termini d’adhesions de dos mesos.

Es tramet als membres de la Proposició de llei del rè-
gim especial d’Aran perquè en tinguin coneixement.

5. Estadístiques
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Parlament del Parlament, 16 d’octubre de 2014

El secretari segon La presidenta 
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans
Tram. 410-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 82714 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de Justícia i Drets Humans

Alta
Sergi Vilamala i Bastarras

Baixa
Cristòfol Gimeno Iglesias

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/10

Substitució de diputats
Reg. 82716 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Alta
Montserrat Capdevila Tatché

Baixa
Ferran Pedret i Santos

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 82713 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de Cultura i Llengua

Alta
Sergi Vilamala i Bastarras

Baixa
Cristòfol Gimeno Iglesias

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 82711 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 
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Comissió
Comissió del Síndic de Greuges

Alta
Sergi Vilamala i Bastarras

Baixa
Juli Fernández Iruela

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 82715 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta
Sergi Vilamala i Bastarras

Baixa
Alícia Romero Llano 

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 82710 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Alta
Juli Fernandez Iruela

Baixa
Montserrat Capdevila Tatché

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Grup 
Mixt; Grup Parlamentari Socialista
Reg. 82579; 82676; 82680; 82709 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 14.10.2014

Reg. 82579

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 58 del Reglament del 
Parlament, comunica que els diputats Oriol Amorós 
i March i Marc Sanglas i Alcantarilla han estat desig-
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nats membres de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 82676

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 58 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Antoni Fernández Teixidó i Roger 
Montañola i Busquets han estat designats membres de 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 82680

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 58 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat David Fernàn-
dez i Ramos ha estat designat membre de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Reg. 82709

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tats Alícia Romero Llano i Jordi Terrades i Santacreu 
han estat designats membres de la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 534/X, 
de rebuig de la Llei de l’Estat 20/2013, de ga-
rantia de la unitat de mercat, i de defensa del 
model català de comerç
Tram. 290-00480/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 82267 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 534/X, de rebuig de 
la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat de 
mercat, i de defensa del model català de comerç (tram. 
290-00480/10), us informo del següent:

La Llei 20/2013 de 9 de desembre de Garantia de la 
Unitat de Mercat (LGUM), impulsada pel govern es-
panyol i aprovada per les Corts espanyoles, va més en-
llà d’una invasió competencial del govern de l’estat so-
bre l’autogovern de Catalunya, ja que impulsa un canvi 
del marc de distribució de competències i de l’organit-
zació territorial de l’estat espanyol en aquesta matèria.

La unitat de mercat està garantida per la Directiva de 
Serveis del Mercat Interior, que consolida la llibertat 
de prestació de serveis i llibertat d’establiment dins del 
mercat únic europeu. Amb aquesta finalitat la DSMI 
introdueix el criteri d’eliminació i reducció de les càr-
regues administratives com a fonament de la igualtat 
en l’accés a les activitats de serveis en el propi àmbit 
de la Unió, i la Generalitat de Catalunya és la respon-
sable, en aquelles matèries en que té competència ex-
clusiva, de la transposició directe de les directives eu-
ropees.

El concepte d’Unitat de Mercat s’ha de referir en l’àm-
bit de la Unió Europea, tal i com fixa la DSMI, i cal 
garantir la lliure circulació de persones, empreses, 
mercaderies i prestació de serveis així com el lliure 
establiment d’empreses europees en qualsevol país de 
la Unió.

La LGUM posa una regulació addicional entre la Di-
rectiva de Serveis i l’exercici de l’activitat empresarial 
que el que fa és perjudicar la lliure circulació de béns 
i serveis que es deriva de l’aplicació de la Directiva i 
propicia una efectiva discriminació envers els opera-
dors d’altres estats membres de la Unió Europea que 
vulguin prestar serveis en el territori de l’espanyol 
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sense establir-s’hi, discriminació del tot contrària a la 
normativa europea, especial a la DSMI.

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat ha in-
terposat el pertinent Recurs d’lnconstitucionalitat amb 
caràcter transversal a la Ley de Garantia de la Unidad 
de Mercado (LGUM) per la seva afectació en el model 
d’organització política i territorial de Catalunya. Con-
cretament, s’ha interposat recurs d’inconstitucionalitat 
en relació amb els articles 5; 6; 14.2; 16 a 20; 23; 26.5; 
27; la disposició addicional desena; i les disposicions 
finals primera, segona, tercera i quarta de la Llei.

Addicionalment, les institucions europees propugnen 
l’harmonització de regulacions no la uniformitat, i són 
respectuoses amb la diversitat de territoris i el diferent 
nivell de repartiment de competències regionals i lo-
cals dins dels estats membres incloent-hi els governs 
autònoms regionals i locals i la utilització de les llen-
gües oficials.

Així mateix, s’ha donat coneixement als representants 
de la Generalitat a Brussel·les dels efectes econòmics 
que pot suposar l’aplicació de la LGUM i de les acci-
ons jurídiques que ha iniciat la Generalitat, per tal que 
alertin les instàncies de la Unió Europea que conside-
ri més adequades, de les conseqüències que pot tenir 
l’aplicació d’aquesta llei.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
612/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 35/2013, sobre el Centre d’Estudis 
d’Opinió, corresponent al 2013
Tram. 290-00543/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 81773 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Resolució 612/X, sobre l’Informe de fiscalització 
35/2013, del Centre d’Estudis d’Opinió, corresponent 
al 2013 (tram. 290-00543/10), us informo, amb el do-
cument annex facilitat pel Centre d’Estudis d’Opinió, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Ple de la Sindicatura de Comptes el 23 de desembre 
de 2013 va aprovar l’informe de fiscalització 35/2013, 
relatiu al Centre d’Estudis d’Opinió, exercici 2012 (en 
endavant, l’Informe).

El CEO va tenir coneixement del text definitiu de l’In-
forme el 13 de febrer de 2013, data en què es va pre-
sentar al registre d’entrada l’escrit de remissió signat 
pel Síndic Major. En aquest document s’informa sobre 
l’aplicació de les recomanacions que s’hi fan.

Tot seguit es transcriuen aquells apartats de les con-
clusions de l’Informe en els quals la Sindicatura fa al-
guna recomanació o observació que tingui efectes més 
enllà de l’exercici fiscalitzat (en blau es transcriu lite-
ralment els termes de l’Informe i tot seguit les nostres 
consideracions):

5.2 Observacions i recomanacions

[...]

a) Respecte a la comptabilitat
Valoració de l’immobilitzat

1. [...]

La Sindicatura recomana que per activar els estudis es 
compleixin els requisits establerts en el PGCPGC i, en 
conseqüència, que es donin de baixa de l’immobilitzat 
les despeses no activables que no els compleixin.

En els comptes de l’exercici 2013 s’ha donat compli-
ment a la recomanació i s’han comptabilitzat els as-
sentaments corresponents per tal d’ajustar el valor de 
l’immobilitzat immaterial amb els import que s’indi-
quen en el Quadre 12. Apartat 2.2 de l’Informe.

Imputació de despeses

2. [...]

El CEO hauria de registrar les despeses d’acord amb 
el període que realment es meriten.

En l’elaboració dels comptes de l’exercici 2013 s’ha 
tingut en compte aquesta recomanació i s’han practi-
cat alguns assentaments de periodificació per a aque-
lles despeses que compleixen els supòsits previstos en 
les Instruccions de 29 de juliol de 2003, de l’Interven-
tor General de la Generalitat per a la comptabilització 
de determinades operacions de comptabilitat finance-
ra a realitzar per les entitats autònomes de naturalesa 
administrativa al final de l’exercici pressupostari.

Inventari

3. [...]

La Sindicatura, amb l’objecte de mantenir un adequat 
control dels actius del CEO, recomana que el Centre 
mantingui permanentment actualitzat el seu inventari.

Es preveu que en el proper tancament de comptes (a 
31 de desembre de 2014) s’incorporin a l’inventari els 
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béns que indica la Sindicatura en l’Informe i aquells 
altres que correspongui donar d’alta fins aquella data 
(adquirits durant els exercicis 2013 i 2014).

Memòria dels estats financers

4. [...]

La Sindicatura recomana que el CEO elabori la Me-
mòria dels estats financers d’acord amb tots els requi-
sits establerts en el PGCPGC.

La memòria inclosa en els comptes anuals de l’any 
2013 segueix el model aprovat, per primera vegada, 
com a annex 3 de les Instruccions de la Intervenció 
General de 30 de desembre de 2013, modificant les 
Instruccions de 31 d’octubre de 2003, sobre els comp-
tes administratius de les entitats autònomes adminis-
tratives i la seva documentació justificativa.

En aquestes instruccions s’indica que entre els seus 
objectius estan: el de donar compliment, entre d’altres, 
a les recomanacions de la Sindicatura pel que fa a la 
memòria que s’acompanya al compte general de la Ge-
neralitat de Catalunya, del qual formen part les liqui-
dacions de les entitats autònomes i les seves respecti-
ves memòries, i també el d’apropar l’estructura de la 
memòria al contingut del que serà el nou Pla de comp-
tabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

Resultat pressupostari (No hi ha recomanacions en 
aquest apartat)

Devolucions d’ingressos (No hi ha recomanacions en 
aquest apartat)

b) Respecte a la legalitat
Dotació de personal

7. [...]

El CEO ha d’actualitzar la seva RLT i incloure-hi el 
personal incorporat de l’extinta FCDP. A la vegada 
ha de regularitzar la situació d’aquest personal mit-
jançant la tramitació de l’adhesió de les persones que 
ocupen aquests llocs de treball al VI Conveni col·lectiu 
i adequar les seves retribucions a les funcions real-
ment exercides i a la normativa vigent.

Pel que fa a aquesta observació s’ha tramès una pro-
posta al Departament de la Presidència amb data 28 
d’abril de 2014, la qual ens consta que s’ha traslladat 
al Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals.

Generació de crèdit (No hi ha cap recomanació en 
aquest apartat)

c) Respecte a la revisió del programa pressupostari

9. [...]

El CEO hauria de definir i concretar més acuradament 
el diagnòstic de la situació i els objectius estratègics, 
que, a més han de tenir un horitzó temporal de realit-

zació per a una millor execució que permeti avaluar el 
grau del seu compliment.

10. [...]

Els objectius haurien de ser quantificables i orientats a 
resultats. Hauria d’existir una vinculació explícita en-
tre els objectius, les activitats i els indicadors, els quals 
haurien de ser útils i efectius per avaluar el grau d’as-
soliment dels objectius.

Pel que fa a la definició d’alguns apartats de les memò-
ries de programa i dels objectius estratègics, les reco-
manacions es tindran presents de cara a la planificació 
de l’any 2015.

11. [...]

Es recomana que el CEO estableixi un sistema de 
comptabilitat de costos que permeti conèixer el cost 
de cada activitat que realitza, que fixi preus interns de 
transferència dels serveis que presta i que elabori una 
memòria dels costos i de rendiment per avaluar el grau 
d’eficàcia, eficiència i economia de la seva gestió.

Pel que fa a la recomanació d’establir un sistema de 
comptabilitat de costos per tal de conèixer el cost de 
cada activitat, s’ha consultat els responsables de la 
comptabilitat de la Generalitat per veure si hi ha al-
gun sistema que facilitin a les unitats o ens que vul-
guin implantar-lo. Ens indiquen que la utilitzen al-
gunes unitats sobre tot aquelles que presten serveis 
relacionats amb la formació per tal de determinar-ne 
els preus, que la Generalitat posa a disposició un pro-
gramari tot i que el cost anual l’ha d’assumir el Centre.

La normativa actual no preveu l’obligació per a un ens 
com el CEO de dur a terme aquest tipus de comptabili-
tat. Atès que la implantació d’aquest sistema incorpora 
uns costos econòmics directes pel que fa al programa-
ri i uns de dedicació del personal de gestió econòmica, 
tant de formació inicial com d’implantació i manteni-
ment, en aquests moments no està previst que durant 
l’any 2014 es posi en marxa. Es valorarà per a exerci-
cis futurs.

Barcelona, 10 de setembre de 2014

El director
Jordi Argelaguet i Argemí
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Control del compliment de la Resolució 613/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
34/2013, sobre l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, corresponent al 
2011
Tram. 290-00544/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 81774 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Resolució 613/X, sobre l’Informe de fiscalitza-
ció 34/2013, de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, corresponent al 2011 (tram. 290-
00544/10), us informo, amb el document annex, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Per tal de donar compliment a la recomanació relati-
va a la gestió de subvencions pels principis de publici-
tat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat 
i no discriminació, l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament ha publicat una convocatò-
ria de subvencions destinada a donar suport a projec-
tes d’educació per al desenvolupament, adreçada a les 
ONGD catalanes que treballin en aquest àmbit (Re-
solució PRE/1251/2014, de 30 de maig. DOGC núm. 
6639 de 6.6.2014).

Així mateix, i en compliment de la recomanació d’una 
delegació del conseller en la direcció de l’Agència 
per a la concessió directa de subvencions inferiors a 
300.000 €, s’ha tramitat i publicat al DOGC la Reso-
lució PRE/1225/2014, de 29 de maig, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament de 
la Presidència a favor del director/a de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament, per la qual 
es delega l’exercici de les competències en relació amb 
la resolució final dels procediments per a la conces-
sió directa de subvencions innominades o genèriques; 
la incoació i la resolució dels expedients de revocació 
de les subvencions de concessió directa; i la resolució 
dels recursos interposats contra les resolucions dicta-
des pel director/a de l’Agència.

Pel que fa a la recomanació d’elaboració d’un manual 
de procediments en la gestió de subvencions, cal es-
mentar que l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament està treballant en un projecte d’intranet 
corporativa amb el Departament de la Presidència que 
preveu, de manera específica, la inclusió de procedi-

ments i models normalitzats relatius a la gestió de les 
subvencions que es tramiten.

En relació amb la consideració d’adaptar la modalitat 
de concessió de subvencions per evitar retards en els 
pagaments, val a dir que l’Agència, i prèvia a la trami-
tació d’una subvenció, procedeix a tramitar la reserva 
de crèdit de pressupost suficient i adequat per assumir 
al pagament de la mateixa. Posteriorment, i a mesura 
que té liquiditat perquè Tresoreria de la Generalitat ha 
transferit fons a l’Agència, fa els pagaments per rigo-
rós ordre d’incoació dels expedients. Així mateix, s’es-
tan treballant fórmules satisfactòries i pactades amb 
les entitats beneficiàries de les subvencions, que han 
permès fraccionar el pagament de les bestretes i així 
arribar a un major nombre d’entitats a mesura que hi 
ha liquiditat per fer front els pagaments. Actualment 
se n’han signat onze.

En resposta a les incidències detectades en expedi-
ents de subvenció, informem que l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament està tramitant ex-
pedients de revocació a aquelles entitats que han in-
complert les seves obligacions com a beneficiàries de 
subvencions. Aquesta mesura es reforça amb un segui-
ment acurat dels expedients que estan en execució i de 
la priorització en el tancament de tots aquells expedi-
ents de subvenció que ja no estan en execució.

Finalment, i respecte la recomanació relativa al con-
veni col·lectiu de personal laboral de l’Agència, infor-
mem que, des del 29 d’abril de 2014, l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament ja disposa de 
l’informe favorable conjunt de la Direcció General de 
Funció Pública i de la Direcció General de Pressupos-
tos sobre el conveni col·lectiu de personal laboral per 
al període 2014-2017 i que actualment s’està tramitant 
el registre del conveni en el dipòsit del Departament 
d’Empresa i Ocupació i la publicació al DOGC.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Resolució 648/X, 
sobre les obres de perllongament i soterra-
ment de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al pas per diverses poblaci-
ons del Vallès Occidental
Tram. 290-00578/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 82741 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 648/X, sobre les 
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obres de perllongament i soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per 
diverses poblacions del Vallès Occidental (tram. 290-
00578/10), us informo del següent:

L’octubre de 2012, el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat va anunciar la represa de les obres de perllon-
gament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) a Sabadell, suspeses temporalment des de 
gener de 2012, i la previsió de finalització de tots els 
treballs a finals de 2015 i de posada en servei durant 
2016.

En aquests moments es troben en curs els treballs 
d’obra civil, que s’estan desenvolupant d’acord amb els 
terminis previstos, i es preveu el seu acabament a co-
mençaments de 2015.

Pel que fa a la resta d’actuacions d’arquitectura de les 
estacions, instal·lacions, via i catenària, i senyalització i 
enclavaments, aquestes es troben en diferents estadis de 
tramitació, amb l’objectiu d’enllestir les obres el 2016.

Actualment es troba en execució el soterrament d’un 
tram de vies a l’entorn de Sabadell Estació, d’acord 
amb el previst en el marc de l’actuació de perllonga-
ment dels FGC.

Pel que fa al soterrament de la resta de vies en sentit 
Sant Quirze, tal i com posa de manifest l’Estudi In-
formatiu del Perllongament del soterrament de la línia 
d’FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al Pas-
seig de Can Feu, sotmès a informació pública l’abril de 
2014, la seva viabilitat tècnica es troba garantida i pot 
ésser dut a terme amb independència de les obres en 
marxa de perllongament dels FGC.

Tanmateix, el criteri del Govern en relació amb aquest 
soterrament addicional és que es tracta d’una actuació 
amb un caràcter totalment urbanístic i per tant, tal i 
com estableix el conveni signat el juny de 2012 entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament 
de Sabadell, FGC i lnfraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU, ha de ser sufragat per les plusvàlu-
es urbanístiques que es derivin d’una modificació del 
Pla general de Sabadell.

L’obra que s’està portant a terme a Sabadell és compa-
tible amb un possible perllongament futur de la línia 
fins a Castellar del Vallès.

En aquest sentit, l’estudi informatiu que analitza i 
acredita la viabilitat tècnica del perllongament dels 
FGC des del final de les obres en curs a Sabadell fins a 
Castellar del Vallès, i que estima el seu cost d’execució 
en més de 300 M€, va ser sotmès a informació pública 
l’any 2010.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 649/X, 
sobre la carretera BV-2041 al pas per Begues
Tram. 290-00579/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 82742 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 649/X, sobre 
la carretera BV-2041 al pas per Begues (tram. 290-
00579/10), us informo del següent:

D’una banda, s’han executat unes actuacions de mi-
llora del ferm, que han consistit en l’estesa d’una capa 
de ferm des del PK 2 al PK 6,650 de la carretera BV-
2041. També s’ha programat, per executar abans de fi-
nal d’any, una actuació de senyalització vertical i ho-
ritzontal, especialment de la senyalització dels trams 
en corba.

D’altra banda, s’ha impulsat la redacció d’un projecte 
de millora del ferm i millora de la seguretat viària en 
aquest tram de carretera. El projecte, anomenat Ferm. 
Millora del ferm i obres complementàries a la carretera 
BV-2041 del PK 1,070 al PK 8,180. Tram: Gavà - Be-
gues, escatirà un tractament global del tram en l’àmbit 
de conservació extraordinària i seguretat viària.

Pel que respecta a la senyalització de trams amb alta 
densitat de ciclistes, s’està avaluant la idoneïtat d’instal-
lar senyalització de carreteres compartides, tal com ja 
s’ha fet en altres indrets de la xarxa viària.

Finalment, aquest Departament ha realitzat una ins-
pecció de seguretat viària, en el marc del sistema de 
gestió de seguretat viària de la Direcció General d’In-
fraestructures de Mobilitat Terrestre. Les propostes 
d’aquesta inspecció s’implementaran mitjançant l’ac-
tuació de millora de senyalització vertical i horitzontal 
programada per a finals d’aquest any i també mitjan-
çant el projecte impulsat que s’ha esmentat anterior-
ment.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat



20 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 413

4.50.01. INFORMACIó 123

Control del compliment de la Resolució 650/X, 
sobre el desdoblament de la carretera B-224 
al pas pel terme municipal de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 290-00580/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 82743 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 650/X, so-
bre el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel 
terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (tram. 290-
00580/10), us informo del següent:

Atès que l’Ajuntament de Martorell, en la seva revi-
sió del POUM, preveu un nou corredor d’entrada de 
la B-224 a Martorell, més al nord de l’actual (que no 
afecti el Pou del Merli), cal estudiar el nou corredor i 
el nou enllaç resultant amb l’AP-7 i amb la vialitat de 
Martorell.

La solució resultant caldrà que sigui consensuada amb 
els Ajuntaments i obligarà a fer una nova informació 
pública de la part modificada respecte a l’estudi infor-
matiu aprovat l’any 2011, per la qual cosa no es pot 
finir la redacció del projecte constructiu iniciada an-
teriorment.

A curt termini, com a mesura de millora de la segure-
tat viària, durant el darrer trimestre d’enguany s’exe-
cutaran unes actuacions de millora de la senyalitza-
ció consistents en la limitació zonal de velocitats a 
60 km/h, en el tram dels polígons, situat entre els PK 
22,550 i 23,330.

Així mateix, en el Projecte de reparcel·lació del Polí-
gon Sesrovires, actualment en redacció, hi ha la millo-
ra dels accessos al polígon, dotant-los de carrils d’ac-
celeració i desacceleració, així com de carrils centrals 
de gir allà on es permetin girs a l’esquerra. També s’ha 
impulsat la construcció d’una rotonda corresponent al 
sector de «Can Margarit», que ha de ser executada a 
càrrec de la Junta de compensació del sector.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 651/X, 
sobre el compliment dels cabals de manteni-
ment dels rius de les conques internes i l’apro-
vació dels plans de gestió dels espais fluvials
Tram. 290-00581/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 82744 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 651/X, sobre el 
compliment dels cabals de manteniment dels rius de 
les conques internes i l’aprovació dels plans de gestió 
dels espais fluvials (tram. 290-00581/10), us informo 
del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua està revisant el Pla de 
gestió de districte de conca fluvial. El Pla, que sortirà 
a consulta pública a inicis del 2015, permetrà implan-
tar els cabals de manteniment i aprovar els plans zo-
nals d’acord amb els diferents escenaris que la revisió 
establirà.

Pel que fa a l’Ebre, el Govern, mitjançant escrit de 3 
de maig de 2014, va presentar un requeriment previ 
davant del Consell de Ministres, per deixar sense efec-
te el Reial decret d’aprovació del PHCE, a l’empara de 
l’art. 44 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. El re-
queriment esmentat sol·licita que es tinguin en compte 
les al·legacions presentades en el seu moment per la 
Generalitat. En concret, la Generalitat demana que es 
retrotreguin les actuacions de manera que es tinguin 
en compte les consideracions del document de referèn-
cia per a l’avaluació ambiental i es realitzi una adequa-
da anàlisi de les alternatives i dels efectes significatius 
del pla sobre el medi ambient. L’objectiu del requeri-
ment previ és garantir un cabal ecològic adequat per 
al tram final del riu Ebre, definit com a una restricció 
prèvia als usos que preveu el pla.

El consell de Ministres no ha atès el requeriment es-
mentat i per aquest motiu el Govern, el passat 21 de 
juliol va presentar el corresponent recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Suprem.

Quant a la tramitació dels Plans de Gestió dels espais 
fluvials (PEF), aquesta ha quedat integrada en el Pla 
de gestió del risc d’inundació del districte de conca 
fluvial de Catalunya que s’aprovarà abans de finals del 
2015.

No hi haurà una aprovació independent dels PEF a 
causa de les directrius jurídiques de la nova normati-
va (europea i estatal) aprovades: Directiva 2007/60/CE 
23 octubre 2007 relativa a l’avaluació i gestió dels ris-
cos d’inundació i Reial Decret 903/2010, d’avaluació i 
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gestió de riscos d’inundació i el Pla de gestió del dis-
tricte de conca fluvial de Catalunya (en revisió).

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 652/X, 
sobre la carretera C-31 al pas pel Penedès
Tram. 290-00582/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 82745 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 652/X, sobre la car-
retera C-31 al pas pel Penedès (tram. 290-00582/10), 
us informo del següent:

D’acord amb aquesta resolució, i amb allò que s’estableix 
a la Llei de carreteres, s’ha donat instruccions per tal que, 
dins de la revisió del Pla d’Infraestructures del Transport 
de Catalunya, s’analitzi la categoria funcional de la car-
retera C-31 al seu pas pel Baix Penedès i el Garraf.

Així mateix s’han donat instruccions per tal que s’in-
corporin, als diferents plans territorials i sectorials 
que afectin el territori, les conseqüències que es deri-
vin del canvi de funcionalitat de la C-31, en cas que es 
dedueixi de la futura revisió del Pla d’Infraestructures 
del Transport de Catalunya.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 654/X, 
sobre la prioritat en l’execució de les obres de 
millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de 
l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 290-00584/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 82752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució amb número de 
tramitació 290-00584/10, 654/X, sobre la prioritat en 
l’execució de les obres de millorament de l’evacuació 
i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la línia 4 del 
metro, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 82752).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 di-
es hàbils (del 03.11.2014 al 21.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.10.2014.

Control del compliment de la Resolució 656/X, 
sobre la constitució d’un ens de planificació i 
gestió de la candidatura del Priorat a patrimo-
ni mundial de la UNESCO
Tram. 290-00586/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 82753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in-
forme de compliment de la resolució amb número de 
tramitació 290-00586/10, 656/X, sobre la constitució 
d’un ens de planificació i gestió de la candidatura del 
Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 82753).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 di-
es hàbils (del 03.11.2014 al 21.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.10.2014.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 95/X, 
sobre el model de gestió de la salut pública 
a la regió sanitària de Lleida
Tram. 390-00095/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 82577 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 95/X, sobre el model de gestió 
de la salut pública a la regió sanitària de Lleida (tram. 
390-00095/10), us informo del següent:

L’acord del Govern de 25 de febrer de 2014 empara 
l’inici dels procediments per unificar en un únic ens 
jurídic, de naturalesa pública, tots els dispositius assis-
tencials gestionats per les entitats proveïdores del sec-
tor públic vinculades al Departament de Salut en l’àm-
bit de la Regió Sanitària de Lleida.

El dia 25 d’abril de 2014 es va constituir el Consell de 
Participació Territorial de Salut de la Regió Sanitària 
de Lleida, on hi participen els diferents agents impli-
cats en la gestió del sistema sanitari a Lleida, com són 
els representants dels professionals sanitaris, les orga-
nitzacions sindicals, les organitzacions d’usuaris, les 
organitzacions municipals i les organitzacions empre-
sarials, així com la universitat de Lleida i l’Institut de 
recerca de Lleida (IRLL). En aquesta sessió es va in-
formar dels aspectes següents:

a) Es tracta d’una entitat de naturalesa pública que in-
tegraria els hospitals públics de Lleida: Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de l’ICS i Hospital de 
Santa Maria de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i 
també l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp ges-
tionat per GSS així com l’atenció primària de la Regió 
Sanitària Lleida gestionada per l’ICS i GSS i de la Re-

gió Sanitària Alt Pirineu gestionada per l’ICS. GSS a 
més porta la gestió de la Residència pública de Balà-
fia (Lleida). Cal tenir en compte que durant més de 20 
anys ja s’han anat fent aliances estratègiques per part 
d’aquestes organitzacions públiques.

b) Està previst que es faci en un període de 6 mesos, 
segons el que preveu l’Acord de Govern.

c) Els professionals que actualment estan vinculats a les 
institucions mantindran les condicions laborals actuals.

d) Es podrà aconseguir simplificar la gestió, millorar 
les economies d’escala i augmentar la interrelació en-
tre nivells assistencials.

e) Serà un model més atractiu per als professionals, ja 
que permetrà incrementar les places docents i de re-
cerca.

f) Es preveu un pressupost únic, gestionat des de Llei-
da, que permetrà més autonomia en la presa de decisi-
ons i que tots els ingressos que es generin es reinver-
teixin en el territori.

g) Es preveu una consolidació de la cartera de serveis 
del sector públic a Lleida ampliada, ajustada a les ne-
cessitats del territori i dels ciutadans, amb un incre-
ment de la massa crítica, de l’expertesa i una major 
resolució a l’atenció primària de salut.

h) Es preveu que els mecanismes de control seran els 
propis del sector públic de la Generalitat, amb la rea-
lització d’auditories, control financer i fiscalització de 
la Intervenció Territorial del Departament d’Econo-
mia i Coneixement.

En el transcurs de la reunió es va acordar la creació 
de cinc comissions de treball amb representants de les 
persones usuàries del sistema sanitari públic, del món 
local, de la Universitat i la recerca, dels col·legis pro-
fessionals i de les organitzacions sindicals representa-
tives, per conèixer, debatre i fer propostes relatives a 
aquest projecte.

En la fase final les diferents comissions de treballs po-
saran en comú les diferents propostes i conclusions en 
el si del Consell de participació de la regió sanitària 
de Lleida.

Finalment, el dia 2 de juliol es va tornar a reunir el 
Consell de participació territorial de Salut de la Regió 
Sanitària de Lleida. En el transcurs d’aquesta reunió, 
a banda d’informar sobre la Memòria del 2013 de la 
Regió Sanitària de Lleida, del PINSAP i de l’ESCA 
2013, es va debatre sobre l’estat de situació de les dife-
rents comissions que estan en funcionament en relació 
al model de gestió de la salut pública a la regió sanità-
ria de Lleida.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 107/X, so-
bre la inserció laboral de les persones amb 
més dificultats
Tram. 390-00107/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 82268 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 107/X, sobre la inserció la-
boral de les persones amb més dificultats (tram. 390-
00107/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2, s’ha traslladat a la ministra 
d’Ocupació i Seguretat Social la necessitat de portar 
a terme diverses accions relacionades amb la inserció 
laboral de les persones amb més dificultats (s’adjunta 
còpia de l’escrit).

Pel que fa a l’apartat 3:

a) El Govern, en la sessió del dia 17 de setembre de 
2014, va aprovar l’Avantprojecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya. El Projecte de llei es va publicar al BOPC 
núm. 391, del dia 22 de setembre de 2014.

b) El juliol s’ha publicat al DOGC l’Ordre EMO/ 
227/2014, de 25 de juliol, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores per a la concessió de subvencions per 
la realització d’accions d’intermediació laboral per a la 
inserció en el mercat de treball de persones aturades 
en col·laboració amb agències de col·locació i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2014 (http://portaldogc.gen-
cat.cat/utilsEADOP/PDF/6672/1366327.pdf).

c) El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) garan-
teix l’equitat en l’accés a les polítiques d’ocupació a 
les persones aturades. Per mitjà del qüestionari de fac-
tors d’ocupabilitat i de les entrevistes personalitzades 
que es duen a terme a les oficines de Treball es detecta 
la situació en què es troba la persona en el mercat de 
treball (actituds i aptituds, habilitats i competències), 
per iniciar el seu procés d’incorporació. Si del resultat 
de l’entrevista es desprèn la necessitat i conveniència 
d’una incorporació immediata al mercat, s’adreça la 
persona al programa d’intermediació laboral o bé se la 
deriva cap als programes de polítiques per a l’ocupa-
ció que inclouen, entre les actuacions, la contractació.

d) La Direcció General d’Economia Social i Coopera-
tiva i Treball Autònom (DGESCTA) posarà a l’abast 
de totes les empreses registrades en el Registre d’Em-
preses d’Inserció de Catalunya un servei especialitzat 
de consultoria i assistència tècnica en matèria econò-
mica, financera i comercial, que determinarà accions 
per millorar l’eficiència de l’objecte social de les em-
preses d’inserció i la inserció sociolaboral de les per-

sones en risc d’exclusió social. Les accions de consul-
toria començaran la tardor de 2014 i finalitzaran la 
tardor de 2015. Aquesta activitat de foment forma part 
del Pla de competitivitat de les empreses d’inserció 
que s’impulsa amb diàleg amb el sector.

A més, s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts 
per al foment de les empreses d’inserció, mitjançant 
l’Ordre EMO/175/2014, de 28 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a les empreses d’inserció per a la realitza-
ció d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció 
laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió soci-
al i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014, amb 
un import de 2,73 M€, i la convocatòria de subvenci-
ons per a la realització del Programa de mesures acti-
ves d’inserció per a persones destinatàries de la renda 
mínima d’inserció, mitjançant l’Ordre EMO/220/2014 
de 10 de juliol, per la qual s’aproven les bases regula-
dores per a la concessió de subvencions per a la realit-
zació del programa de mesures actives d’inserció per a 
persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i 
es fa pública la convocatòria per a l’any 2014, amb una 
dotació pressupostària de 3,12 M€.

e) El Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya (publicat al 
BOPC núm. 391, de 22 de setembre de 2014) estableix 
que la intermediació en el mercat de treball té com a 
objectiu facilitar la relació entre l’oferta i la demanda 
d’ocupació. Amb independència de l’agent que la du-
gui a terme, la intermediació laboral té la considera-
ció de servei de caràcter públic, d’acord amb l’article 
20.3 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupa-
ció. Aquesta relació entre l’oferta i la demanda s’ha de 
fer per mitjà de:

– El SOC, ell mateix o les entitats amb què col·labori.

– De manera complementària i per atendre els col-
lectius de més dificultat, el SOC pot col·laborar amb 
les agències de col·locació, degudament autoritzades.

f) El Consell de Direcció del SOC és un òrgan de di-
recció col·legiat, representatiu i participatiu mitjançant 
el qual es recullen, es debaten i s’aproven les políti-
ques per a l’ocupació que desenvolupa el SOC, i està 
format per representants de les organitzacions empre-
sarials i sindicals més representatives a Catalunya, ai-
xí com també per representants de les dues associa-
cions municipalistes de Catalunya i per representants 
del Govern de la Generalitat.

Pel que fa a la participació de les persones usuàries del 
SOC en els processos de millora, cal dir que el SOC 
posa a disposició de la ciutadania una bústia de con-
tacte, que pot utilitzar per fer les seves consultes, peti-
cions, queixes i/o suggeriments. Així mateix, en el cas 
de les polítiques per a l’ocupació que tenen per bene-
ficiàries les persones, es passa un qüestionari de satis-
facció als participants, per mitjà del qual poden fer els 
seus suggeriments i/o queixes.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6672/1366327.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6672/1366327.pdf
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El grau de satisfacció es copsa també amb les visites 
que el personal tècnic del Servei de Verificació efectua 
in situ a les actuacions mentre s’estan executant. En el 
decurs d’aquestes visites es verifica el grau de satis-
facció i es recullen les millores i/o suggeriments que 
proposen les persones que participen en els diferents 
programes de polítiques actives d’ocupació.

g) Tant l’Estratègia catalana per a l’ocupació a Catalu-
nya 2012-2020 com el Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació 2014-2016, aprovat pel Consell 
de Direcció del SOC el 7 de maig de 2014, recullen 
el grup de població de 45 anys o més com a col·lectiu 
prioritari amb l’objectiu d’anticipar-se a la possibilitat 
que més persones en aquesta franja d’edat caiguin en 
l’atur de llarga durada, evitant d’aquesta manera els 
perjudicis associats a aquesta situació.

Tant les oficines del SOC com els agents socials bus-
quen fomentar les competències de les persones més 
grans de 45 anys, així com d’altres col·lectius amb es-
pecials dificultats d’inserció, informant les empreses 
dels beneficis que pot implicar la seva contractació.

h) La publicació de les convocatòries el 2014 s’ha 
avançat respecte del 2013. Així, s’han publicat les con-
vocatòries de foment de les d’empreses d’inserció i del 
Programa de mesures actives d’inserció per a les per-
sones destinatàries de la renda mínima d’inserció du-
rant els mesos de juny i juliol, respectivament. L’any 
2013 la convocatòria de foment a les empreses d’inser-
ció es va publicar el mes d’octubre, i la convocatòria 
del Programa de mesures actives d’inserció es recupe-
ra aquest any 2014, ja que no es va convocar el 2013.

i) L’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contrac-
tació Pública va formular la Instrucció 1/2014, de 9 
de gener, per a l’increment de la transparència i l’opti-
mització d’aspectes dels procediments de contractació 
pública. Aquesta Instrucció preveu un apartat corres-
ponent a clàusules socials amb el contingut següent:

– 6.1 Previsió de clàusules socials: els òrgans de con-
tractació incorporaran sempre que sigui possible en 
els plecs o documents que regeixin les licitacions –com 
a criteris d’admissió, criteris de valoració o condicions 
especials d’execució– mesures de tipus social, com ara 
la conciliació entre l’activitat laboral i la vida familiar 
dels treballadors, i de foment de l’ocupació, especial-
ment de persones amb dificultats d’inserció sociolabo-
ral, així com de promoció de la igualtat entre homes i 
dones en el mercat laboral.

La incorporació d’aquestes clàusules s’efectuarà 
d’acord amb les recomanacions contingudes en la 
«Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de 
caràcter social», aprovada per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa i que pot ser consultada a 
la seva pàgina web.

Sempre que els contractes hagin de contenir clàusules 
contractuals de caràcter social, els plecs o documents 

que regeixin les licitacions establiran de manera ex-
pressa que aquelles tindran la consideració d’obliga-
cions contractuals essencials en els termes i amb les 
conseqüències previstes en la legislació de contractes 
del sector públic.

A més, el Grup de Treball d’Aspectes Socials de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa va 
concloure en data 12 de juny de 2014 una revisió de 
la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de 
caràcter social i està previst que el proper mes d’oc-
tubre sigui aprovada pel Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa.

Amb data 15 de març de 2013, es va modificar la nor-
mativa del Registre Públic de Contractes mitjançant 
l’Ordre ECO/47/2013, a fi d’incloure-hi uns camps no 
preceptius legalment que permetran fer el seguiment 
d’uns indicadors d’inclusió de clàusules socials en els 
expedients de contractació. Està previst poder dispo-
sar de les primeres dades corresponents a la contrac-
tació pública realitzada l’any 2013 abans que finalitzi 
aquest any.

k) El document de priorització d’actuacions 2014-2016 
del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions de la Generalitat de Catalunya re-
cull com a actuació prioritària a executar durant el pri-
mer trimestre de 2015 la realització d’un estudi jurídic 
per donar cobertura legal a un període de coneixement 
empresarial que formarà part de l’itinerari d’inserció 
de les persones dels col·lectius amb especials dificul-
tats d’inserció laboral, a fi que puguin fer estades for-
matives en empreses ordinàries

l) La normativa vigent –Ordre del Ministeri de Treball 
i Afers Socials, de 16 d’octubre de 1998, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió 
de les ajudes i les subvencions públiques destinades al 
foment de la integració laboral de les persones amb 
discapacitat en centres especials de treball i treball au-
tònom– té caràcter de normativa bàsica d’aplicació a 
tot l’Estat i vincula les subvencions a les persones amb 
discapacitat dels centres especials de treball amb el 
seu grau de discapacitat i considera que els ajuts han 
de ser lineals per a tots, un 50% del salari mínim in-
terprofessional (SMI).

Tot i això, es continuarà instant l’Estat perquè com-
pleixi aquesta normativa bàsica i permeti que les co-
munitats autònomes puguin regular la distribució dels 
ajuts d’acord amb els criteris que puguin considerar 
més adequats a la realitat pròpia de cada territori. En 
aquest sentit el Govern tornarà a proposar que Cata-
lunya pugui regular les subvencions del cost salarial 
en diferents trams segons el grau d’ocupabilitat, de tal 
forma que es vinculi l’ajut al grau d’ocupabilitat de la 
persona. Això permetria proposar mesures que millo-
ressin la inserció de la persona.

Durant el quart trimestre de 2014 es reuniran les en-
titats representatives dels centres especials de treball 
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per començar a treballar quines seran les especificitats 
de les actuacions dirigides a les persones amb discapa-
citat dels centres especials de treball del 2015.

m) La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals es-
tà preparant una nova norma reguladora del Registre 
dels Centres Especials de Treball que actualitzarà la 
normativa actual i vetllarà pels objectius de les com-
petències de la Generalitat en matèria d’autorització, 
seguiment i control dels centres especials de treball de 
Catalunya.

n) Dos dels eixos d’actuació del Pla de treball 2014 de 
la Inspecció de Treball (ITC) en matèria d’ocupació i 
relacions laborals, dins l’àmbit de polítiques i norma-
tiva d’igualtat, són:

a. Control de l’aplicació del Reial decret legislatiu so-
bre els drets de les persones amb discapacitat (aquest 
eix constitueix un objectiu fonamental per a la Inspec-

ció i s’ha incorporat al seu Pla de treball anual des del 
primer any del traspàs de la funció pública inspectora):

– Actuacions de control de l’obligació de reserva de 
llocs de treball establerta en el Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social.

– Actuacions de control del compliment de les mesu-
res alternatives a l’obligació de reserva de plantilla a 
favor de treballadors discapacitats.

b. Control dels centres especials de treball, com a cen-
tres d’ocupació protegida. Aquestes actuacions s’inclo-
uen per primer cop en l’activitat planificada de la ITC. 
Tenen com a finalitat el control de les obligacions for-
mals que han de mantenir les entitats receptores de les 
mesures alternatives establertes en el Decret 322/2011.

A data d’avui, les dades que podem facilitar sobre l’as-
soliment dels objectius en aquestes matèries són: 

Actuacions Infraccions
Import mitjà 
infraccions

Requeriments 
d’esmena

Treballadors discapa-
citats contractats (per 
l’actuació inspectora)

Quantitats invertides 
en mesures alternatives 
(per l’actuació inspec-
tora)

Integració  
de treballadors 
amb discapacitat

301 27 1667,52 56 66 741.851,00

Centres especials 
de treball 22 – – 19 – –

o) La base 8 de l’Ordre EMO/281/2013 d’11 de novem-
bre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Pro-
grama de Treball i Formació adreçat a persones atura-
des perceptores de la renda mínima d’inserció i s’obre 
la convocatòria per a l’any 2013, assenyala el 30 de 
juny de 2014 com a termini per a l’execució de les ac-
cions subvencionables.

La base 18.2 assenyala que els indicadors dels resul-
tats d’inserció es recolliran als 6 mesos següents a par-
tir de la data de finalització.

És per això que el SOC podrà presentar un informe de 
valoració del programa de formació i inserció a partir 
del gener de 2015. No obstant això, es facilita la infor-
mació següent:

1. Dades econòmiques

Import

Import convocat 5.000.000,00 €
Import atorgat 4.670.419,92 €
Import no executat 329.580,08 €

2. Atorgaments

Valor

Contractes atorgats 553
Entitats locals beneficiàries 56

3. Contractes per tipus de projecte

Projecte
% de  

contractes

Atenció al ciutadà i treballs administratius 39,9
Instal·lacions i reparació en edificis i obres  
en general

34,9

Neteja en general 17,3
Jardineria 2,4
Medi ambient: silvicultura, explotació  
forestal

1,9

Altres 3,7

p) La SORL ha informat sobre el grau de compliment 
d’aquestes iniciatives parlamentàries en els terminis 
establerts en cada cas.

q) El 2014 s’executarà el mateix pressupost per als 
ajuts als centres especials de treball que en els dos dar-
rers anys. La Generalitat de Catalunya hi haurà de des-
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tinar més recursos propis, atesa la disminució del 25% 
de les transferències de l’Estat per a les polítiques ac-
tives d’ocupació per a les persones amb discapacitat.

Les subvencions per a la realització d’accions d’orien-
tació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Ori-
entació per a l’Ocupació (POIN), i les subvencions al 
Programa de Treball amb Suport de persones amb dis-
capacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de 
treball (TAS) de 2014 s’han integrat en una mateixa 
ordre de bases reguladores i convocatòria de subven-
cions que es publicarà en breu; els imports convocats 
seran similars als de 2013.

r) Malgrat la reducció pressupostària que ha suposat 
la transferència de fons de la Conferència Sectori-
al d’Ocupació i Afers Laborals per als programes de 
2014, el SOC mantindrà els mateixos pressupostos que 
per a l’exercici de 2013.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 109/X, 
sobre la reorientació i l’impuls de la coope-
ració catalana
Tram. 390-00109/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 82803 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Moció 109/X, sobre la reorientació i l’impuls de 
la cooperació catalana (tram. 390-00109/10), us infor-
mo, amb el document annex facilitat per la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, de les actuaci-
ons que s’han portat a terme.

Barcelona, 10 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Sobre el punt 6a.)

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment (DGCD) ha treballat de forma conjunta amb els 
òrgans de coordinació i col·laboració, i òrgans consul-
tius de cooperació al desenvolupament, i en especial 
el Consell de Cooperació al Desenvolupament, en ca-
dascuna de les fases de l’elaboració del Pla director de 
cooperació al desenvolupament 2015-2018.

En una primera etapa, la Comissió Executiva del Con-
sell de Cooperació es va reunir, el 5 de juny de 2014, 
per discutir i validar la proposta de metodologia pre-
sentada per la Direcció General de Cooperació al Des-
envolupament per elaborar el Pla director. Amb aques-
ta aprovació es definia i configurava la participació 
dels diferents actors de la cooperació catalana en ca-
dascuna de les fases d’elaboració del Pla director.

Així, en la primera fase, corresponent a la diagnosi, el 
25 de juny es va convocar una sessió de treball amb el 
Consell de Cooperació, amb l’objectiu de realitzar una 
valoració de l’estat de la política de cooperació a partir 
del document d’Informe d’avaluació a mig termini del 
Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-
2014. D’aquesta manera, es va poder realitzar una di-
agnosi compartida amb els diferents agents de la coo-
peració catalana de les capacitats, reptes i oportunitats 
per la política de cooperació al desenvolupament en el 
nou cicle de planificació. En paral·lel, es van realitzar 
entrevistes en profunditat a experts del món acadèmic, 
de la societat civil, mitjans de comunicació i altres ad-
ministracions per tal de recollir la pluralitat de visions 
i experiències que conformen la cooperació catalana. 
El llistat d’entrevistats es va obrir a la proposta dels 
membres del Consell de Cooperació.

Amb el finiment d’aquesta fase de diagnosi, i l’inici 
de la segona fase, la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament va elaborar unes línies mestres 
que havien de guiar el futur Pla director. Aquestes lí-
nies van ser presentades, discutides i aprovades en els 
òrgans de coordinació i col·laboració, i òrgans consul-
tius de cooperació al desenvolupament. El 21 de juli-
ol, el Consell de Cooperació va celebrar una sessió a 
tal efecte. El mes de setembre s’han realitzat sessions 
de presentació i debat d’aquestes línies amb les ONGs 
a Lleida, Girona i Barcelona i també amb entitats de 
l’Aliança per a la Infància i al Comitè Català d’Ajut 
Humanitari i d’Emergència (CCAHE).

Actualment, el Pla director està en la tercera fase, de 
redacció. En acabar aquesta, en la quarta fase, es pre-
veu una presentació del document als òrgans de par-
ticipació, així com una fase d’esmenes al document, 
garantint la participació plena dels actors de la coope-
ració catalana.

Pel que fa al punt 6b.)

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment està treballant amb la Secretaria d’Afers Exteri-
ors i de la Unió Europea i el Departament d’Economia 
i Coneixement per tal de definir un escenari econò-
mic del Pla director 2015-2018 que recuperi la senda 
de creixement dels plans predecessors i que doti de su-
ficients recursos a la política de cooperació catalana 
perquè pugui complir el mandat de la Llei de coope-
ració 26/ 2001 al llarg dels propers dos cicles de pla-
nificació.
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En relació amb el punt 6c.)

La metodologia aprovada per la Comissió Executiva 
del Consell de Cooperació al Desenvolupament està 
dissenyada perquè el Pla director de cooperació al des-
envolupament 2015-2018 pugui ser presentat davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció abans de finalitzar el 2014.

Sobre el punt 6d.)

Des de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament s’està potenciant el treball en xarxa i afavo-
rint espais de comunicació amb el sector per donar a 
conèixer i fer-lo partícip dels principals processos que 
s’estan duent a terme, com la convocatòria d’Educació 
per al Desenvolupament o l’elaboració del Pla Director 
2015-2018, entre d’altres.

En aquest sentit, s’estan utilitzant diversos canals: reu-
nions bilaterals, espais de debat ad hoc, els òrgans de 
coordinació i col·laboració, i els òrgans consultius com 
el Consell de Cooperació, la Comissió de Coordinació 
amb els Ens Locals, la Comissió Interdepartamental 
de Cooperació al Desenvolupament, el Consell Català 
d’Acció Humanitària i Emergència o el Consell Català 
de Foment de la Pau. Així mateix, també es fa ús de la 
web de l’Agència així com de les xarxes socials, mit-
jançant el seu compte de twitter.

Respecte al punt 6e.)

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment ha participat activament a les reunions del grup 
de treball del Consell de Cooperació al Desenvolupa-
ment que té l’encàrrec d’elaborar un pla de sensibilit-
zació adreçat a les empreses catalanes deslocalitzades 
que operen allà on hi ha projectes de cooperació cata-
lans. En aquest marc, ACCIÓ ha realitzat, com a prova 
pilot en el si de la XXI Setmana de la internaciona-
lització de l’empresa catalana, una sessió de formació 
als agents empresarials que tenen previst realitzar ac-
tivitat internacional a Colòmbia, en clau de coherència 
de polítiques per al Desenvolupament. Concretament, 
s’ha incorporat a la sessió informacions sobre desen-
volupament amb l’objectiu que aquestes empreses, 
més enllà del coneixement sobre la situació econòmica 
i comercial que els motiva a iniciar l’activitat empre-
sarial en països tercers, tinguin una visió integral de la 
situació del país d’actuació.

Alhora, en els diferents espais de discussió i elabora-
ció del Pla director 2015-2018 s’ha situat la coherència 
de polítiques al centre de treball i de debat, sobretot 
en el si de la Comissió Interdepartamental de Coo-
peració al Desenvolupament. En la presentació de lí-
nies mestres del Pla director de Cooperació al Des-
envolupament 2015-2018 als òrgans de coordinació i 
col·laboració, i òrgans consultius, es proposa la cohe-
rència de polítiques com un dels objectius a desplegar 

en el nou cicle i com un requisit per avançar en un 
tractament responsable dels reptes globals i des d’un 
enfocament de drets i gènere.

Pel que fa al punt 6f.)

En el procés d’elaboració del Pla director de coope-
ració al desenvolupament 2015-2018, la Direcció Ge-
neral de Cooperació al Desenvolupament, en el marc 
de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al 
Desenvolupament ha compartit i consensuat amb els 
departaments i organismes de la Generalitat les ide-
es força per al nou cicle en l’àmbit de la coordinació 
interdepartamental i la coherència de polítiques pel 
desenvolupament. Les conclusions d’aquest debat ori-
entades per la Direcció General de Cooperació al Des-
envolupament són la base pel nou Pla director.

Des de la Direcció General de Cooperació al Desen-
volupament s’han mantingut al llarg del 2014 reunions 
amb diferents departaments i organismes de la Gene-
ralitat de Catalunya a efectes de coordinar actuacions i 
polítiques de cooperació al desenvolupament i garantir 
l’alineació de la política pública. Alhora, s’ha conti-
nuat promovent el Protocol operatiu de col·laboració i 
coordinació entre els departaments i organismes de la 
Generalitat de Catalunya amb la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament. Aquest protocol 
facilita el marc que permet articular el treball conjunt 
interdepartamental per garantir la coordinació i la co-
herència de les actuacions del Govern en l’àmbit de 
la cooperació al desenvolupament i per vetllar per la 
coherència de les polítiques per al desenvolupament. 
Concretament, s’ha operativitzat el protocol amb el 
Departament d’Ensenyament amb la signatura d’un 
pla de treball per al 2014 i s’ha adherit el Departament 
de Justícia al protocol.

En relació amb el punt 6g.)

Per tal d’incrementar i millorar les relacions amb el 
sector de les ONGD catalanes i donar un nou impuls a 
les polítiques de cooperació i educació pel desenvolu-
pament, s’ha publicat i resolt una convocatòria d’Edu-
cació al desenvolupament per un import de 580.000 
euros, subvencionant a més d’una seixantena d’entitats. 
A banda, per tal de fomentar la participació de totes 
les entitats del territori català, s’ha impulsat l’acom-
panyament a les entitats de les comarques gironines 
i lleidatanes conjuntament amb les Coordinadores de 
d’ONGD de Lleida i Girona, amb qui, juntament amb 
la FCONGD, s’ha signat un conveni de col·laboració.

En el marc d’aquesta convocatòria, i per primera ve-
gada, s’han agilitzat els procediments administratius i 
s’ha ofert la possibilitat de lliurar els projectes a través 
d’un portal web.

Cal dir que els projectes aprovats a la convocatòria 
responien als objectius que aquesta perseguia; incre-
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mentar les actuacions de transformació a Catalunya 
amb formats innovadors i amb una capacitat d’inci-
dència rellevant a tots els àmbits de la societat catala-
na, per tal de donar a conèixer les causes de la pobresa 
i les desigualtats; així mateix, la promoció i la defensa 
dels drets humans de les dones han tingut especial re-
llevància tant pel que fa a les bases de la convocatòria 
com entre els projectes presentats.

Sobre el punt 6h.)

En el marc del Pla País Marroc i l’Estratègia País Prio-
ritari Marroc de cooperació al desenvolupament s’ha 
realitzat una anàlisi sobre la coherència de polítiques 
per al desenvolupament en el marc de les cinc taules 
sectorials convocades per al Pla país Marroc. L’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha 
participat d’aquests grups de treball amb l’objectiu de 
vetllar per la coherència de polítiques pel desenvolu-
pament i d’identificar accions que puguin contribuir a 
aquest objectiu. Entre d’altres, s’està en procés de rea-
litzar un informe de la situació de l’empresa catalana 
al Marroc, en relació amb els valors, principis i objec-
tius de desenvolupament de la política pública catala-
na de cooperació.

Respecte el punt 6i.)

En relació amb els organismes multilaterals, s’ha do-
nat continuïtat als acords ja signats i s’han establert les 
bases per definir un nou memoràndum d’entesa amb 
ONU Dones Moçambic basat en una relació de par-
tenariat i assistència tècnica. Així mateix, també s’ha 
fet un seguiment actiu de les reunions que han tingut 
lloc en el marc del seguiment de l’Agenda Post 2015 
en tant que coordinadors del grup de treball d’ORU 
Fogar que s’ocupa d’aquests temes.

Pel que fa al punt 6j.)

L’impuls de l’equilibri territorial s’ha tingut present en 
tot moment, fent presentacions i sessions de treball ar-
reu del territori referents als processos més estratègics 
de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament, com són la convocatòria d’Educació per al 
Desenvolupament i el Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2015-2018.

Així mateix, la convocatòria d’Educació per al Desen-
volupament ha volgut posar de relleu aquest equilibri 
territorial incloent com un criteri de valoració la des-
centralització territorial de les accions.

D’altra banda, cal tenir en compte que des de l’Agèn-
cia s’han finançat algunes coordinadores/federacions 
d’ONGD del territori.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Moció 110/X, 
sobre el Fons de foment del Programa de 
barris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 390-00110/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 82755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la moció amb número de tra-
mitació 390-00110/10, 110/X, sobre el Fons de foment 
del Programa de barris i àrees urbanes d’atenció espe-
cial, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 82755).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 di-
es hàbils (del 03.11.2014 al 21.11.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 24.11.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.10.2014.

Control del compliment de la Moció 114/X, 
sobre la situació dels centres penitenciaris 
i les polítiques de personal amb relació a 
l’obertura de nous centres penitenciaris
Tram. 390-00114/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 82779 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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 a la Moció 114/X, sobre la situació 
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dels centres penitenciaris i les polítiques de personal 
amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris 
(tram. 390-00114/10), us informo del següent.

Barcelona, 8 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb la conse-
llera de Benestar Social i Família sobre el 
compliment de la Resolució 301/X, sobre la 
situació de la joventut
Tram. 354-00312/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió 12, tingu-
da el 14.10.2014, DSPC-C 504.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 354-00326/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’inici del curs universitari 2014-2015 i les 
perspectives de futur en docència, recerca i 
transferència de coneixement
Tram. 354-00327/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 
501.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les actuacions dutes a terme davant el brot 
de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 354-00329/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’anunci de nous impagaments a entitats 
del tercer sector social
Tram. 354-00330/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 80609).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 15.10.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet 
(Vallès Occidental)
Tram. 354-00333/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el Projecte de decret pel 
qual s’estableix el règim jurídic de la utilit-
zació confinada, l’alliberament voluntari i la 
comercialització d’organismes modificats 
genèticament a Catalunya
Tram. 354-00334/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 81360).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.10.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el cas de contagi d’Ebola d’un professional 
sanitari i sobre els protocols mèdics a Ca-
talunya
Tram. 354-00335/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, jun-
tament amb una altra diputada del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 82583).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 08.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les actuacions dutes a terme amb relació al 
virus de l’Ebola
Tram. 354-00336/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Meritxell Borràs i Solé, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
82686).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 08.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’impacte de les retallades socials en 
l’activitat de les entitats que presten serveis 
d’atenció a les persones
Tram. 354-00337/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 82819).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 15.10.2014.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre el compliment de la Mo-
ció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la con-
ca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció inte-
gral del delta de l’Ebre
Tram. 354-00338/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 83764).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.10.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el compliment de 
la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció 
integral del delta de l’Ebre
Tram. 354-00339/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 83765).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.10.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Immanuel 
Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, 
amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008
Tram. 352-02047/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió 15, tinguda el 
15.10.2014, DSPC-C 505.

Proposta de compareixença de Luís Flores 
Girón, veterinari de fauna salvatge, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2008
Tram. 352-02048/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió 15, tinguda el 
15.10.2014, DSPC-C 505.

Proposta de compareixença de Leonardo 
Anselmi Rafaelli, director executiu de la Fun-
dació Franz Weber i membre de l’Associa-
ció Animalista Libera, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 352-02049/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió 15, tinguda el 
15.10.2014, DSPC-C 505.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la directora general d’Atenció 
a la Família i Comunitat Educativa davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè valori els projectes d’aprenentatge i 
serveis duts a terme els dos últims cursos i 
expliqui el projecte d’incorporació al currícu-
lum experiències de serveis comunitaris
Tram. 356-00781/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 27 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Ro-
dés i Vilà, president del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
mi sobre el document «Aportacions sobre el 
canal Segarra-Garrigues»
Tram. 356-00849/10

Sol·licitud

Presentació: Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 79275).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell
Tram. 356-00853/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 
09.10.2014, DSPC-C 499.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el brot de legionel·losi 
a Sabadell
Tram. 356-00854/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 
09.10.2014, DSPC-C 499.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general d’Universitats i Recerca davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què valori l’inici del curs universitari 2014-
2015 i les perspectives de futur en docència, 
recerca i transferència de coneixement
Tram. 356-00855/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença de Roberto 
Fernández, president de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
valori l’inici del curs universitari 2014-2015 i 
les perspectives de futur en docència, recer-
ca i transferència de coneixement
Tram. 356-00856/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.
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Sol·licitud de compareixença de Claudi Al-
sina i Català, secretari general del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
valori l’inici del curs universitari 2014-2015 i 
les perspectives de futur en docència, recer-
ca i transferència de coneixement
Tram. 356-00857/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Piqué, president de la Xarxa de Parcs Cien-
tífics i Tecnològics de Catalunya, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informi sobre els parcs científics
Tram. 356-00858/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Gudiol, director del Programa de vigilància 
de les infeccions nosocomials als hospitals 
de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui aquest programa i l’evolució 
dels principals indicadors des del moment 
en què es va posar en marxa
Tram. 356-00862/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
81527).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
08.10.2014.

Sol·licitud de compareixença del síndic ma-
jor de la Sindicatura de Comptes davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els processos de fiscalització amb 
relació al Consorci Organitzador del Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 356-00864/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 82578).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Salut Pública davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre el cas de contagi 
d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els 
protocols mèdics a Catalunya
Tram. 356-00865/10

Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
82582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
08.10.2014.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tinguda el 
09.10.2014, DSPC-C 499.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
expliqui la situació del sector elèctric i els 
efectes sobre el conjunt de la indústria i la 
possible vaga sectorial
Tram. 356-00867/10

Sol·licitud

Presentació: Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 82670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.10.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació del sector elèctric 
i els efectes sobre el conjunt de la indústria i 
la possible vaga sectorial
Tram. 356-00868/10

Sol·licitud

Presentació: Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 82670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè presenti el document 
«Catalunya. Una agenda de drets humans»
Tram. 356-00870/10

Sol·licitud

Presentació: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Tor-
res, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Daniel Fernández González, del Grup 
Parlamentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vi-
là Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Ma-
ría Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 82783).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’ARHOE Catalunya davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre les activitats de l’asso-
ciació, les conclusions dels congressos i les 
propostes per a racionalitzar els horaris
Tram. 356-00871/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre l’impacte de les retallades so-
cials i dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00872/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Ecom davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva 
activitat
Tram. 356-00873/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82822).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Discapacitats Intel·lectuals de 
Catalunya (Dincat) davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre l’impacte de les retallades socials i 
els impagaments de la Generalitat per la se-
va activitat
Tram. 356-00874/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82823).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de La Confederació, Patronal del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva 
activitat
Tram. 356-00875/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes Re-
sidències a Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre l’impacte de les retallades socials i 
dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00876/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre l’impacte de les retallades socials i 
dels impagaments en la seva activitat
Tram. 356-00877/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Aspasim davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’impacte de les reta-
llades socials i dels impagaments en la seva 
activitat
Tram. 356-00878/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82827).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Petites i Mitjanes Re-
sidències a Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
mi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00879/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82828).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè pre-
senti el segon informe econòmic i social del 
sector d’atenció a la gent gran i informi so-
bre el futur del sector residencial
Tram. 356-00880/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82829).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Direc-
tors de Centres i Serveis d’Atenció a la De-
pendència Gerontològica davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre el futur del sector residencial
Tram. 356-00881/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael López i Rueda, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 82830).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 15.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Europea a Barcelo-
na davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el seu posicionament 
amb relació a les iniciatives parlamentàries 
en tràmit relatives a la transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 356-00882/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 83736).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 15.10.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el brot de 
legionel·losi a Sabadell
Tram. 355-00150/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tin-
guda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les actuaci-
ons dutes a terme davant el brot de legionel-
losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 355-00151/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tin-
guda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el brot de 
legionel·losi a Sabadell i Ripollet (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 355-00152/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tin-
guda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el cas de 
contagi d’Ebola d’un professional sanitari i 
sobre els protocols mèdics a Catalunya
Tram. 355-00153/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tin-
guda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les actua-
cions dutes a terme amb relació al virus de 
l’Ebola
Tram. 355-00154/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 21, tin-
guda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre el compliment de 
la Resolució 301/X, sobre la situació de la jo-
ventut
Tram. 355-00155/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut, en 
la sessió 12, tinguda el 14.10.2014, DSPC-C 504.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 12 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 14.10.2014, 
DSPC-C 504.

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

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00471/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de la ren-
da garantida de ciutadania establerta per 
l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya
Tram. 353-00472/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00489/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació a la Proposició de llei de 
la renda garantida de ciutadania establerta 
per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 353-00490/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.

Compareixença d’una representació de Fe-
pime de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00491/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.
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Compareixença d’una representació de la In-
tersindical Alternativa de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda ga-
rantida de ciutadania establerta per l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00499/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.

Compareixença de Montserrat Padilla, en re-
presentació de Càritas, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 353-00554/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00555/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 26 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 500.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00556/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 26 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 500.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart 
i cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 353-00558/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Co-
di civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00559/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00560/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.

Compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Patrimoni amb relació 
al Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00561/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 26 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 500.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Advocats de Família 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
dels llibres primer, segon, quart i cinquè del 
Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les suc-
cessions
Tram. 353-00562/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.

Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Ca-
nela, president de l’Acadèmia de Jurispru-
dència i Legislació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00564/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.

Compareixença de Joan Manel Abril i Cam-
poy, president de la Secció d’Harmonitza-
ció de la Comissió de Codificació, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació dels 
llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi 
civil de Catalunya i de modificació de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les succes-
sions
Tram. 353-00565/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, cate-
dràtic de dret civil de la Universitat de Llei-
da, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació dels llibres primer, segon, quart i 
cinquè del Codi civil de Catalunya i de mo-
dificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions
Tram. 353-00566/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 26 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 09.10.2014, DSPC-
C 500.
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Compareixença de Joan Soler Jiménez, pre-
sident de l’Associació d’Arxivers - Gestors de 
Documents de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00777/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 353-00778/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00779/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, sín-
dic de greuges de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00780/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00781/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap 
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00782/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de M. Àngels Barbarà i Fon-
devila, directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, amb relació a la Propo-
sició de llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern
Tram. 353-00783/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 353-00784/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00785/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de transparència, ac-
cés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00786/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00787/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00788/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00789/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, 
president de Transparència Internacional 
Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 353-00790/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Helen Darbishire, direc-
tora executiva d’Access Info Europe, amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00791/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Compareixença de Daniel Innerarity, cate-
dràtic de filosofia i investigador de la Uni-
versitat del País Basc, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00792/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Manuel Villoria Mendi-
eta, catedràtic de ciències polítiques de la 
Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la 
Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 353-00793/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Joaquim Brugué i Torrue-
lla, catedràtic de ciència política i director de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 353-00794/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Josep Maria Vallès i Ca-
sadevall, catedràtic de ciències polítiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon go-
vern
Tram. 353-00795/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Bruce Cain, professor de 
ciència política de la Universitat de Califòr-
nia a Berkeley, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00796/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Lluís Cermeno i Marto-
rell, secretari de la Comissió Nacional d’Ac-
cés, Avaluació i Tria Documental, amb rela-
ció a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00797/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, 
director general d’Atenció Ciutadana i Difu-
sió, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00798/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Francesc Torralba Rose-
lló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ra-
mon Llull, amb relació a la Proposició de llei 
de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern
Tram. 353-00799/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Fascicle quart
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Compareixença de Núria Bassols i Munta-
da, directora del Programa de polítiques de 
transparència, amb relació a la Proposició 
de llei de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
Tram. 353-00800/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Joat Henrich i Ballester, 
president de l’Associació Catalana de Gestió 
Pública, amb relació a la Proposició de llei de 
transparència, accés a la informació pública 
i bon govern
Tram. 353-00801/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
Tram. 353-00802/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, 
president de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00803/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Xavier Palmés i Cosidó, 
president de l’Associació de Tècnics de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00804/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença de Victòria Camps Cervera, 
catedràtica d’ètica de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
Tram. 353-00805/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 353-00806/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’una representació de 
l’Open Society Foundations a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de trans-
parència, accés a la informació pública i bon 
govern
Tram. 353-00807/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.
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Compareixença de Byung-Chul Han amb re-
lació a la Proposició de llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
Tram. 353-00808/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 44, tinguda el 08.10.2014, DSPC-C 494.

Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg 
de la Universitat de Friburg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00809/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 15, tin-
guda el 15.10.2014, DSPC-C 505.

Compareixença de Luis Flores Girón, veteri-
nari de fauna salvatge, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00810/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 15, tin-
guda el 15.10.2014, DSPC-C 505.

Compareixença de Leonardo Anselmi Rafa-
elli, director executiu de la Fundació Franz 
Weber i membre de l’Associació Animalista 
Libera, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 353-00811/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió 15, tin-
guda el 15.10.2014, DSPC-C 505.

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre 
l’elaboració del Pla de ciutadania i de les mi-
gracions 2013-2016
Tram. 357-00546/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 07.10.2014, 
DSPC-C 492.

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre el brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 357-00743/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tingu-
da el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Compareixença del secretari de Salut Públi-
ca davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre el brot de legionel·losi a Sabadell
Tram. 357-00744/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tingu-
da el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.
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Compareixença del secretari de Salut Pú-
blica davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre el cas de contagi d’Ebola d’un 
professional sanitari i sobre els protocols 
mèdics a Catalunya
Tram. 357-00745/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 21, tingu-
da el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 21 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 499.

Compareixença del secretari general d’Uni-
versitats i Recerca davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a valorar l’inici 
del curs universitari 2014-2015 i les perspec-
tives de futur en docència, recerca i transfe-
rència de coneixement
Tram. 357-00746/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Compareixença de Roberto Fernández, pre-
sident de l’Associació Catalana d’Universi-
tats Públiques, davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats per a valorar l’inici del 
curs universitari 2014-2015 i les perspecti-
ves de futur en docència, recerca i transfe-
rència de coneixement
Tram. 357-00747/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Compareixença de Claudi Alsina i Català, 
secretari general del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a valorar l’inici 
del curs universitari 2014-2015 i les perspec-
tives de futur en docència, recerca i transfe-
rència de coneixement
Tram. 357-00748/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Compareixença de Josep Maria Piqué, pre-
sident de la Xarxa de Parcs Científics i Tec-
nològics de Catalunya, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre els parcs científics
Tram. 357-00749/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió 27, tinguda el 09.10.2014, DSPC-C 501.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior, en 
compliment de la Moció 144/X, per a infor-
mar sobre les agressions racistes de Lleida 
del 22 de setembre de 2014
Tram. 357-00750/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 41, tinguda 
el 02.10.2014, DSPC-P 79.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya per 
a presentar la memòria del Tribunal corres-
ponent al 2013
Tram. 359-00019/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (reg. 77574).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.10.2014.
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Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el fiscal superior de 
Catalunya per a presentar la Memòria de la 
Fiscalia corresponent al 2013
Tram. 359-00020/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 83257).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.10.2014.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 83883

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució del Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya (tram. 200-00009/10), i d’una manera espe-
cial dels preceptes següents: 

– Article 2.i) i en connexió l’article 33
– Article 15
– Article 25
– Article 26

Fonaments jurídics

Primer. Aquest Alt Òrgan Consultiu de la Generalitat 
de Catalunya en ocasió del seu dictamen 14/2014, de 
17 de juny, a propòsit de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
de l’acció i del servei exterior de l’Estat va recollir a 
la seva doctrina consultiva part de la doctrina que al 
llarg dels anys ha anat adoptant el Tribunal Constituci-
onal en relació a l’acció exterior.

En aquest sentit va establir que «[l]’acció exterior de 
l’estat s’ha d’entendre limitada per la política exterior 
(art. 97 CE), que és un complement de la competència 
estatal sobre relacions internacionals (art. 149.1.3 CE) 
i que, per tant, no pot anar més enllà i s’ha de situar 
necessàriament en aquest àmbit material [...] (cosa que 
ha) de permetre, però, un marge suficient per a l’acció 
exterior de les comunitats autònomes» (FJ 3, 2A).

D’acord amb aquesta interpretació, si bé les comuni-
tat autònomes tenen un marge per a l’acció exterior, 
aquest ha de quedar sempre limitat, d’una banda, a la 
política exterior de l’Estat, de la qual les relacions in-
ternacionals són un complement i, d’altra banda, per 
les seves competències.

En aquest sentit hi ha disposicions del dictamen de la 
Comissió Afers Institucionals del Parlament del Pro-
jecte de Llei d’Acció Exterior de Catalunya que ente-
nem van més enllà del que ha disposat el propi Con-
sell de Garanties Estatutàries en quan a la limitació de 
l’acció exterior d’una comunitat autònoma a la política 
exterior de l’Estat.

Així mateix, hi ha articles del Projecte de llei que sot-
meten a dictamen del Consell que, per el seu redactat 
ambigu i genèric, envaeixen àmbits materials del títol 
competencial recollit a l’article 149.1.3ª (Relacions in-
ternacionals) de la Constitució d’acord amb la inter-
pretació donada per el Tribunal Constitucional al llarg 
de diverses sentències.

Per tant, la constitucionalitat de la Llei de l’acció ex-
terior de Catalunya ha de ser analitzada sota aques-
ta òptica, que és la única que pot permetre discernir 
si l’acció exterior contemplada en el projecte respecta 
aquests límits o si els desborda.

Segon. La introducció al text de la proposició de llei 
el concepte «Diplomàcia pública» representa un des-
bordament competencial d’acord amb la Constitució 
En l’àmbit de l’acció exterior diplomàcia pública és la 
representació de les relacions dels Estats, la qual cosa 
com és evident no és competència de la Generalitat 
d’acord amb l’Estatut i l’article 149.1.3ª CE.

La utilització d’aquest concepte per uns fins que no 
són els propis de la diplomàcia a priori no pot repre-
sentar una problema de constitucionalitat, però el fets 
demostren que la voluntat expansiva del Govern de la 
Generalitat volen transformar aquestes relacions pú-
bliques del món privat, sota el nom de diplomàcia pú-
blica, en un instrument d’acció exterior de les relaci-
ons entre agents públics que no li correspon.

Tercer. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia i amb la 
doctrinal constitucional les comunitat autònomes poder 
dur a terme acció exterior dins de les seves competèn-
cies. Un exemple d’aquesta facultat és el propi article 
193.2 de l’EAC quan diu que la Generalitat «té capa-
citat per portar a terme accions amb projecció exterior 
que derivin directament de les seves competències [...]».

Una acció exterior que a través del Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya es vol materialitzar a tra-
vés de l’aprovació del «Pla Estratègic d’Acció Exterior 
de Catalunya», un pla que és la transposició a Catalu-
nya de l’Estratègia d’acció exterior de la Llei 2/2014, de 
25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat.

L’article 15 del projecte de llei regula aquest «pla es-
tratègic» com a l’ordenació de les prioritats i els objec-
tius a mitjà termini de l’acció exterior de Catalunya.
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En aquest cas no es pretén argumentar que aquesta 
Pla impedeix que l’Estat dugui a terme acció exterior, 
com va argumentar la Generalitat en relació a l’Estra-
tègia d’acció exterior. El que es posa de relleu és que 
la manca de concreció o fixació d’aquest objectius del 
pla estratègic a les competències de la Generalitat és 
contrari a allò que disposa l’Estatut d’Autonomia en 
relació a l’acció exterior de Catalunya, i al títol compe-
tencial de l’Estat recollit a l’article 149.1.3ª CE.

Quart. L’article 25 del projecte de llei regula les rela-
cions del Govern de la Generalitat amb altres governs. 
En aquest articles s’estableix que, «[E]l Govern, en 
exercici de les seves relacions, [...], promou els objec-
tius següents [...]» entre els que es troba l’establiment de 
relacions institucionals fluides i constants amb el cos 
consular present a Catalunya [...] així com promocionar 
l’establiment de nous consolats d’altres països com una 
forma de potenciar les nostres relacions bilaterals amb 
territoris que puguin tenir interès amb Catalunya».

Aquesta és la primera qüestió sobre la que es demana 
el pronunciament del Consell de Garanties Estatutàri-
es ja que pot representar una invasió al títol competen-
cial que la Constitució reserva de manera exclusiva per 
l’Estat previst a l’article 149.1.3ª.

Segons ha interpretat el Tribunal Constitucional, entre 
altres, a la seva sentència STC 80/2012, de 18 d’abril, 
«[e]n sentido positivo, especificamos que «el objeto de 
aquella reserva –en términos generales, como se ha 
dicho– son las relaciones de España con otros Estados 
independientes y soberanos, el aspecto más tradicio-
nal de estas relaciones, y con las Organizaciones In-
ternacionales gubernamentales.»

La doctrina constitucional és clara. Les relacions més 
tradicionals de les relacions entre Estats, i per exten-
sió de Governs, es reserva a l’Estat en el repartiment 
competencial fixat a la pròpia Constitució, i les relaci-
ons consulars, a través de les seves legacions, són un 
exemple d’aquesta relació més tradicional.

I de la lectura del article del projecte de llei no queda 
lloc per al dubte, a través d’aquestes relacions entre go-
verns es busca «el foment de relacions bilaterals amb 
territoris que puguin tenir interès amb Catalunya».

Les relacions bilaterals amb territoris es regeix bàsi-
cament pel Dret internacional general. Unes normes 
contingudes en aquest Dret aplicables a España com a 
subjecte i actor internacional, però no a Catalunya ni 
al Govern de la Generalitat. I en aquest sentit s’ha ex-
pressat la STC 80/2012, de 18 d’abril.

Cinquè. De igual manera passa amb l’article 26 dedi-
cat a la regulació de la relació i col·laboració amb les 
organitzacions internacionals.

Si a l’anterior fonament jurídic recordàvem que la doc-
trina del Tribunal Constitucional reserva a l’Estat, 
dins del títol competencial del article 149.1.3ª CE, les 
relacions entre Estats i governs, també hi ha doctrina 

constitucional referen a les relacions amb les organit-
zacions internacionals i la seva incidència en l’estruc-
tura d’un Estat autonòmic com el nostre.

El projecte de llei del que sol·licitem dictamen busca, 
entre altres qüestions, impulsar i potenciar les relaci-
ons i la col·laboració de la Generalitat en les organitza-
cions internacionals.

Les relacions amb les organismes internacionals i es-
trangers està regulada a través del Dret internacional, 
pel que «[r]elaciones que, en todo caso, están regidas 
por el “Derecho internacional general” a que se refiere 
el art. 96.1 CE, y por los tratados y convenios en vigor 
para España. Son, pues, las normas del Derecho inter-
nacional, general o particular, aplicables a España, las 
que permiten determinar en cada caso tanto el conte-
nido de las mismas como su sujeto.»

La vaguetat intencionada de la redacció del projecte 
de llei pot comportar que l’acció del Govern a l’em-
para d’aquesta norma representi una invasió compe-
tencial en quan a les relacions amb organitzacions in-
ternacionals, arribant fins i tot generar obligacions i 
responsabilitat internacional per a Espanya, ja que Ca-
talunya ni el seu Govern son subjectes jurídics a llum 
del Dret internacional.

En aquest sentit s’expressa el TC quan estableix que 
«[l]a posibilidad de las Comunidades Autónomas de 
llevar a cabo actividades que tengan una proyección 
exterior debe entenderse limitada a aquellas que, [...] 
no impliquen el ejercicio de un ius contrahendi, no 
originen obligaciones inmediatas y actuales frente a 
poderes públicos extranjeros, no incidan en la política 
exterior del Estado, y no generen responsabilidad de 
éste frente a Estados extranjeros u organizaciones in-
ter o supranacionales» (FJ 6), pues los entes territoria-
les dotados de autonomía en el seno de un único Esta-
do soberano no son sujetos de Derecho internacional».

Per tots els motius indicats, sol·licitem que el Consell 
de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre l’ajust del 
Projecte de llei d’acció exterior de Catalunya (tram. 
200-00009/10) a la Constitució i a l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt, i Pere Calbó i Roca, María José Gar-
cía Cuevas, Eva García Rodríguez, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta i Sergio García Pérez, diputats del GP del PPC
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
juny del 2014
Tram. 337-00038/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 82684 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 14.10.2014

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, juny 
de 2014 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

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.

Informe del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment 
de les línies de programació de la temporada 
2013-2014 a Televisió de Catalunya i al Grup 
d’Emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 337-00039/10

Presentació
Presidenta, del Consell Assessor de 

Continguts i de Programació

Reg. 82781 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Presidenta del Parlament 

Molt Hble. Sra.

Us fem a mans l’Informe del Consell Assessor sobre el 
compliment de les línies de programació de Televisió 
de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya Rà-
dio per a la temporada 2013-2014, aprovat pel Consell 
Assessor de Continguts i de Programació i que hem 
presentat al Consell de Govern i als portaveus de la 
Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA.

Cordialment,

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Imma Juan Franch
Presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

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 5829/2014, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra diversos preceptes de la Llei 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars 
no referendàries i d’altres formes de partici-
pació ciutadana
Tram. 381-00004/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional 

El letrado suscrito, en representación y defensa de la 
Cámara, según consta acreditado ante este Tribunal 
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en el recurso de inconstitucionalidad número 5829
2014, promovido por el Presidente del Gobierno con-
tra los artículos 3 a 39 y las disposiciones transitorias 
primera y segunda, y la disposición final primera, de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de 
septiembre, de consultas populares no referendarias y 
otras formas de participación ciudadana, como mejor 
en derecho proceda,

Dice

1. Que en fecha 1 de octubre de 2014, el Parlamento de 
Cataluña ha sido notificado de la providencia dictada 
por el Pleno del Tribunal Constitucional el 29 de sep-
tiembre de 2014, por la que se admite a trámite el re-
curso de inconstitucionalidad antes mencionado.

2. Que evacuando el trámite contenido mediante la in-
dicada providencia y dentro del plazo de quince días 
concedido mediante el presente escrito esta represen-
tación formula oposición a la demanda planteada en 
base a las siguientes: 

Alegaciones

I

El recurso quiere amparar bajo argumentos 
jurídicos una impugnación fundamentada 
esencialmente en criterios políticos y en un 
entendimiento de la ley que no corresponde a 
su verdadero contenido

1. El extenso escrito mediante el cual se interpone el 
presente recurso de inconstitucionalidad, se funda-
menta, en síntesis, en los tres ejes básicos siguientes: 

a) Que la regulación por el Título II de la Ley 10/2014, 
de 26 de septiembre, de consultas populares no refe-
rendarias corresponde, en realidad, a una regulación 
de naturaleza referendaria, porque tiene las caracterís-
ticas esenciales de la misma, más allá de la denomina-
ción formal o «nomen iuris» que utiliza la ley.

b) Que el objetivo último de la ley impugnada es el 
de dotar de la cobertura jurídica necesaria para po-
der convocar un referéndum sobre la independencia de 
Cataluña, según se desprende del contexto político en 
el que se elabora la ley, de los antecedentes históri-
cos de la misma, de su tramitación parlamentaria y, 
por último, de la subsiguiente aprobación del Decreto 
129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la 
consulta popular no referendaria sobre el futuro políti-
co de Cataluña (que el recurso califica como «referén-
dum»), cuya pregunta versa sobre si Cataluña puede 
ser un Estado independiente.

c) Que por estas razones, la ley impugnada excede del 
ámbito de competencias de la Generalidad (especial-
mente las del artículo 122 EAC) y vulnera a la vez la 
competencia del Estado en materia de autorización de 

referéndums del artículo 149.1.32 CE y también vulne-
ra los artículos 23.1, 81.1 y 92 CE en cuanto a la com-
petencia que hay que reconocer al Estado para regular 
y convocar las consultas referendarias.

2. Como puede deducirse fácilmente, estos tres ejes 
básicos sobre los que pretende fundamentarse el re-
curso pueden reducirse a uno solo, a saber, si las re-
gulación de las consultas del Título II de la ley impug-
nada puede considerarse o no como una regulación 
«materialmente» referendaria o de un referéndum 
«encubierto».

El recurso sostiene que sí, porque entiende que los pre-
ceptos impugnados definen un tipo de consulta popu-
lar que, aunque la ley diga que no son referendarias, 
presentan las características propias de una regulación 
de esa clase. En este sentido se esgrime que el objeto 
de las consultas puede abarcar cuestiones de especial 
trascendencia política, que son las propias del referén-
dum de acuerdo con el artículo 92.1 CE. Por otra par-
te, se darían también, a criterio del recurrente, otras 
coincidencias importantes, como serían el sujeto lla-
mado a participar que quedaría integrado por el cuer-
po electoral, y el procedimiento y sus garantías, que 
guardarían un mimetismo o paralelismo con un proce-
dimiento electoral, que es el propio del referéndum, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica 2/1980, de 
18 de enero, de regulación de las distintas modalida-
des de referéndum (LORM), la Ley orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del régimen electoral (LOREG) y la 
jurisprudencia constitucional (especialmente SSTC 
119/1995, de 17 de julio, y 103/2008, de 11 de septiem-
bre).

Todos estos elementos permitirían, según el recurso, 
aplicar en este caso la doctrina de la «recognoscibi-
lidad» para detectar y revelar el verdadero contenido 
material de la regulación impugnada y también la doc-
trina del fraude de ley (en este caso de la Constitu-
ción), de acuerdo con el artículo 6.4 del Código Civil y 
la STC 120/2005. Según la primera, la denominación 
y regulación que hace la ley de las consultas popula-
res no referendarias no puede enmascarar que la rea-
lidad que subyace en las mismas es la que configura 
la institución del referéndum, sin que la alteración o 
modificación formal o de alguno de sus elementos sea 
suficiente para cambiar su naturaleza jurídica referen-
daria. Según la segunda, en base al principio recono-
cido en el artículo 6.4 del Código Civil aplicado en es-
te caso a la Constitución, la ley impugnada podría ser 
considerada como un fraude de Constitución por pre-
tender asumir deliberadamente las competencias del 
Estado en materia de referéndums y encubrir un ver-
dadero referéndum que pretende obtener un resultado 
contrario al orden constitucional.

El recurso resume estas dos ideas en la siguiente frase: 
«la ley de consultas no referendarias ha sido concebi-
da, tramitada y planificada como cauce jurídico pa-
ra habilitar una verdadera consulta referendaria sobre 
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la independencia de Cataluña, alterando la denomina-
ción o elementos accidentales de los elementos esen-
ciales del referéndum para ponerla a salvo de una even-
tual declaración de inconstitucionalidad». Afirmación 
de la que extrae como conclusión que «el mecanismo 
utilizado por esta ley es el fraude de ley, de modo que 
utiliza la cobertura de la propia Constitución y la in-
terpretación que de sus preceptos hace el TC para per-
seguir un resultado contrario a ella: la convocatoria 
de un referéndum inconstitucional asumiendo además 
una competencia exclusiva del Estado».

3. A partir de esa pretendida similitud «teórica» en-
tre el Título II de la Ley 10/2014 con la institución del 
referéndum, el recurso hace una valoración del texto 
legal claramente política cuando sostiene que la ley no 
es más que un instrumento pensado y establecido pa-
ra convocar un referéndum sobre la independencia de 
Catalunya, que se equipara con un referéndum de au-
todeterminación contrario a los artículos 1.2 y 2 CE y 
a los preceptos constitucionales que regulan el proce-
dimiento de reforma constitucional.

El recurso introduce con esto una valoración de la ley 
impugnada que trasciende la estrictamente jurídica, 
pues es obvio que aquella no contempla de forma ex-
plícita su uso para dicha finalidad. La Ley 10/2014 es 
una ley concebida como una «ley general de consultas 
no referendarias» pensada para ser aplicada a temas 
del ámbito de competencias de la Generalidad y de los 
entes locales, sin haberse dictado, de acuerdo con su 
tenor literal, para realizar una única consulta, ni para 
ninguna en concreto.

Por este motivo, es muy importante poner de relieve 
la contaminación que sufre el recurso por la introduc-
ción de valoraciones de naturaleza netamente política 
en un debate que debe afrontarse con criterios jurídi-
cos y resolverse también de acuerdo con ellos y sólo 
con ellos.

En apoyo de su tesis, el recurso hace un especial es-
fuerzo para demostrar que el contexto político en el 
que se ha tramitado la ley evidencia cuál es su último 
objetivo, esto es, el de construir la cobertura jurídi-
ca necesaria para poder convocar un referéndum sobre 
la independencia de Cataluña, a pesar de reconocer el 
carácter general de la ley y la naturaleza abstracta que 
tiene el recurso de inconstitucionalidad.

Pero a pesar de esto, considera que el carácter general 
de la ley y la naturaleza del presente recurso no son su-
ficientes para destruir una presunción que no se puede 
extraer del tenor literal de la ley pero sí de su «espíri-
tu». En este sentido, el recurso expone la concurren-
cia de diversos antecedentes que sustentarían su tesis, 
como son el Informe del Instituto de Estudios Auto-
nómicos de la Generalidad, de 8 de febrero de 2013, 
sobre los procedimientos legales a través de los que los 
ciudadanos de Cataluña pueden ser consultados sobre 
su futuro político colectivo; el Informe del Consejo 

Asesor para la Transición Nacional, de 25 de julio de 
2013, relativo a la consulta sobre el futuro político de 
Cataluña; diversas declaraciones de los líderes políti-
cos sobre esta cuestión; el contenido de los programas 
de los partidos que apoyan el derecho a decidir; pro-
gramas del Gobierno catalán y resoluciones del Parla-
mento de Cataluña; y antecedentes de la tramitación 
parlamentaria de la ley, especialmente los debates de 
totalidad y las comparecencias de instituciones y or-
ganizaciones sociales.

Ciertamente, no hay que excluir la posibilidad de que 
los antecedentes de la tramitación parlamentaria de 
una ley puedan ser útiles como un criterio interpretati-
vo más del texto finalmente aprobado. En este sentido, 
esta parte los utilizará en su momento porque tienen 
relevancia en este caso. Ahora bien, lo que es difícil 
de entender y comprender es que en el marco de un 
recurso de inconstitucionalidad se pretendan utilizar 
esta clase de argumentos y convertirlos en los paráme-
tros jurídicos determinantes para realizar el juicio de 
constitucionalidad.

Además de que esto no es posible ni puede aceptarse 
en ningún caso, lo que esta actuación pone de relie-
ve en el fondo es que lo que realmente se quiere im-
pugnar o considerar inconstitucional no es la ley en sí 
misma, sino el hecho de que esta pueda amparar una 
consulta sobre el futuro político de Cataluña. Pero ello 
excede claramente de lo que es admisible en un recurso 
abstracto de inconstitucionalidad, porque sería tanto 
como asumir que la ley sea declarada inconstitucio-
nal por mera precaución o prevención por un posible 
mal uso de la misma y también porque, como veremos 
después, una consulta sobre el derecho a decidir con-
vocada al amparo de la ley no sería inconstitucional si 
se produce en el marco que el mismo Tribunal Consti-
tucional ha establecido en la Sentencia 42/2014, de 25 
de marzo.

4. La filosofía que trasluce el recurso supone una doble 
manipulación de la realidad. Por una parte, convertir 
en referéndum una consulta que no tiene, como se de-
mostrará a lo largo de este escrito, la naturaleza y las 
características propias de un referéndum. Y, por otro, 
convertir en inconstitucional una consulta sobre el fu-
turo político de Cataluña, por el solo hecho de que su 
objetivo no coincida con el actual marco constitucio-
nal olvidando que el «derecho a decidir» debe consi-
derarse como una aspiración política que puede pre-
pararse y defenderse legítimamente aunque pretenda 
un resultado no conforme con el orden constitucional 
establecido, siempre que no pretenda conseguir efecti-
vamente ese fin al margen de los procesos de reforma 
de la Constitución.

Este enfoque del recurso no puede esconder, pues, 
que la tesis de fondo que lo alimenta no es otra que 
un planteamiento político que lo que quiere de verdad 
es expulsar del marco constitucional y del juego demo
crático la defensa de una idea política y cualquier vía 
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que pueda servir para expresarla dentro del marco de 
la Constitución.

Y esta manipulación no puede erigirse jamás en pará-
metro válido para enjuiciar la adecuación constitucio-
nal de una ley, porque sería tanto como aceptar que el 
criterio determinante para hacer esta valoración sería 
de naturaleza ideológica y política y que la ley impug-
nada no debería contemplarse como lo que es, es decir, 
una ley de consultas, sino como la ley de una consulta 
concreta en flagrante contradicción con su contenido.

Evidentemente, esta parte y el propio Tribunal Consti-
tucional no pueden caer en el error de asumir esa pre-
misa como punto de partida de un debate que debe 
resolverse con criterios jurídicos y no políticos y que 
debe tener siempre como marco de referencia lo que la 
ley impugnada expresa objetivamente por razón de su 
contenido y no imaginando y aislando un único e hi-
potético caso de aplicación de la misma en los térmi-
nos que pretende el recurso.

Sobre esta cuestión se olvida además un dato muy im-
portante, que es el apoyo parlamentario que obtuvo la 
ley. El recurso parte de la base de que ésta sólo se dic-
tó para hacer un referéndum encubierto sobre la inde-
pendencia de Cataluña. Si ello fuera así, cabría supo-
ner, situados por un momento en el plano político en el 
que se mueve el recurso, que sólo las llamadas fuerzas 
«soberanistas» le habrían dado su apoyo. Sin embar-
go, la votación final del texto en el Pleno refleja como 
resultado 106 votos a favor y 28 en contra. Por tanto, 
las cuentas no encajan con el relato político que el re-
curso quiere presentar como argumento del presunto 
«fraude de ley» y ello pone en cuestión todo el plan-
teamiento ideológico del recurso, pues es evidente que 
la ley tuvo también el apoyo de otras fuerzas políticas 
ajenas al bloque soberanista que consideraron que la 
ley podía ser un buen instrumento en manos de la ciu-
dadanía para poder ser consultada o para impulsar ser 
consultada respecto de asuntos que están en el ámbito 
de las competencias de la Generalidad (Diario de Se-
siones del Parlamento de Cataluña, serie P, núm. 77, 
de 19 de septiembre de 2014, págs. 5 y 25).

5. El enfoque del recurso plantea además un grave pro-
blema de índole procesal que compromete seriamente 
su éxito, como consecuencia de la manipulación que 
opera sobre el objeto que debe tener un recurso de in-
constitucionalidad.

El recurso de inconstitucionalidad es un procedimien-
to de control «abstracto» de la ley para verificar si es-
ta, como norma, se ajusta a la Constitución. El conte-
nido del recurso no versa sobre la constitucionalidad 
de su posible aplicación concreta cuando se trata de 
una ley general que sirve de cobertura para distintos 
y múltiples actos de aplicación. La presunción de le-
gitimidad de las leyes impide que en un recurso de in-
constitucionalidad pueda determinarse su inconstitu-
cionalidad como marco jurídico por el solo riesgo o 

prevención de que a su amparo se dicte un acto contra-
rio a la Constitución.

Esto sólo sería posible si la ley fuera una ley singular, 
lo que aquí no sucede. El enjuiciamiento por razón de 
la aplicación concreta de una ley general sólo puede 
darse por vía de la cuestión de inconstitucionalidad, 
sin perjuicio, como es lógico, de la impugnación autó-
noma del acto de aplicación si este no pone inevitable-
mente en cuestión la constitucionalidad de la ley que le 
sirve de cobertura.

La naturaleza abstracta que tiene el procedimiento ha 
sido confirmada de forma expresa en el reciente Auto 
de fecha 9 de octubre de 2014, recaído en este mismo 
recurso, cuando acoge como una de las razones para 
rechazar la recusación de un Magistrado (que esta par-
te había instado) que los motivos alegados no resultan 
suficientes para articular un prejuicio de parcialidad 
objetiva en relación con el «enjuiciamiento abstracto 
de la norma legal impugnada en el presente recurso 
de inconstitucionalidad», es decir, de la Ley 10/2014, 
porque este se deberá llevar a cabo «atendiendo exclu-
sivamente a criterios jurídicos constitucionales que en 
modo alguna pueden considerarse condicionados por 
las opiniones personales de dicho Magistrado».

Teniendo en cuenta que en la recusación se alegaban 
opiniones publicadas del Magistrado sobre lo que, se-
gún el recurso, sería la finalidad última de ley, hay que 
entender necesariamente que en la resolución del pre-
sente recurso no deberá influir y mucho menos pre-
valecer en el ánimo de ninguno de los magistrados, 
especialmente el que ha sido designado potente, el en-
foque sesgado y parcial bajo el cual el escrito de re-
curso quiere enfocar y dirigir el presente recurso de 
inconstitucionalidad.

6. Esta parte debe reconocer que la Ley 10/2014, de 26 
de septiembre, de consultas populares no referenda-
rias y otras formas de participación ciudadana, se ha 
dictado también con la finalidad de que pudiera servir 
de cobertura para convocar una consulta sobre el fu-
turo político de Cataluña, de acuerdo con lo expresa-
do en la Resolución 5/X, del Parlamento de Cataluña, 
por la que se aprobó la declaración de soberanía y el 
derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Esta reali-
dad no se puede ignorar y ya se reconoció en el escrito 
mediante el cual esta parte instó el levantamiento in-
mediato de la suspensión de la ley. Sin embargo, ello 
no significa que se deba asumir el planteamiento de la 
cuestión que hace el recurso.

En la STC 42/2014, de 25 de marzo, el Tribunal Cons-
titucional admitió claramente la legitimidad del «de-
recho a decidir» entendido como aspiración política 
perfectamente defendible en base al principio demo-
crático y dentro de un marco de una Constitución «no 
militante». Esta sentencia, cuya existencia el recurso 
omite escandalosamente, permite realizar esa defensa 
en unos términos que, como se verá con más detalle en 
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el apartado 7 de estas alegaciones, pueden comprender 
una consulta del perfil y características que articula el 
Título II de la ley, es decir, una consulta «no referen-
daria» que no sea un referéndum sobre la independen-
cia de Cataluña, como quiere hacer ver el recurso.

Pero en cualquier caso, lo importante es que ello tam-
poco altera el dato objetivo de que el Título II de la 
ley impugnado no establece una regulación para hacer 
«la» consulta sobre el derecho a decidir, sino que es-
tablece un marco legal general para realizar «consul
tas» no referendarias sobre cualquier asunto de interés 
público en el ámbito de las competencias de la Gene
ralidad o de las entidades locales. Es, pues, este mar-
co legal general, como tal, el que debe ser enjuiciado 
en el presente recurso, máxime cuando el Estado ha 
impugnado también en sede constitucional el Decreto 
129/2014, de convocatoria de la consulta popular sobre 
el futuro político de Cataluña y el Tribunal deberá pro-
nunciarse específicamente sobre el mismo.

7. Lo que ha quedado expuesto pone, pues, en eviden-
cia que quien incurre en fraude, en este caso proce-
sal, es el propio recurrente al orientar el recurso sub
virtiendo su naturaleza de control abstracto de la ley 
y quererlo convertir en un proceso de control «ad ca-
sum» a todas luces improcedente dentro del presente 
formato procesal.

La debilidad del recurso en este punto se pone de re-
lieve cuando en relación con el Título III de la ley re-
conoce que no permite apreciar un vicio de inconstitu-
cionalidad «inmediato», pero se reserva la posibilidad 
de promover la impugnación de procesos participati-
vos convocados a su amparo si fuera necesario por ra-
zón de su contenido. Sin embargo, no aplica la misma 
lógica en el caso del Título II forzando el marco del 
presente recurso para enjuiciarlo constitucionalmen-
te sólo bajo la perspectiva de su aplicación a la con-
vocatoria de un referéndum sobre la independencia de 
Cataluña que el recurso identifica «de facto» como el 
contenido de la ley.

Por esta razón, esta parte entiende que el juicio de 
constitucionalidad debe plantearse en este caso única 
y exclusivamente tomando en consideración lo que la 
ley es en realidad, esto es, y nunca mejor dicho hacien-
do «abstracción» de sus eventuales y posibles aplica-
ciones.

Por tanto, estas alegaciones se centrarán en demostrar 
con argumentos jurídicos propios del debate constitu-
cional: 

a) Que la Generalidad tiene competencia para aprobar 
una ley de consultas populares no referendarias y otras 
formas de participación ciudadana, en desarrollo del 
artículo 122 EAC.

b) Que la modalidad de consultas no referendarias del 
Título II de la ley impugnada no tiene naturaleza, ca-

racterísticas y efectos propios de un referéndum y, por 
tanto, no puede ser asimilada a éste.

c) Que la ley impugnada es una ley que aspira a desa-
rrollar, en el sentido más amplio posible, el mandato 
constitucional y estatutario de promover la participa-
ción ciudadana, rompiendo con una inercia hasta aho-
ra poco favorable a la democracia participativa.

d) Que la ley no pretende alterar con ello el régimen 
jurídico y las competencias del Estado en materia de 
consultas populares «referendarias», las cuales que-
dan fuera del marco de la ley impugnada, sobre todo 
teniendo en cuenta que estas consultas ya fueron ob-
jeto de regulación en otra ley del Parlamento, concre-
tamente la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas 
populares por vía de referéndum..

II

La ley impugnada es un marco legal general 
que se ha aprobado para promover la 
participación ciudadana en los asuntos públicos

1. A pesar de la insistencia del recurso en que la ley 
se ha aprobado con el único objetivo de promover un 
«referéndum sobre la independencia de Cataluña», no 
hay nada en el contenido de la misma, ni siquiera en 
el Título II objeto de impugnación, que demuestre esta 
afirmación.

El recurso formula una conjetura a partir de elementos 
extrajurídicos producidos en el entorno o en el contex-
to político del proceso de preparación y tramitación de 
la ley. Pero estos hechos (programas electorales, de-
claraciones de políticos, opiniones de organizaciones 
sociales o de representantes institucionales) no pueden 
servir como criterio determinante para hacer un juicio 
de constitucionalidad de una ley y mucho menos en el 
marco de un recurso de inconstitucionalidad.

Es más, aunque sea cierto, como se ha reconocido, que 
una de las finalidades que el legislador busca con la 
promoción de la ley es la de que pueda ofrecer un mar-
co legal para realizar una consulta sobre el futuro po-
lítico de Cataluña, ello no convierte la ley en la «ley 
de la consulta», porque su alcance es general, como se 
desprende sin lugar a dudas de su contenido.

Por otra parte, hay que denunciar también la eviden-
te manipulación que hace el recurso cuando se refiere 
a la consulta en unos términos notoriamente alejados 
del marco previsto en la ley. El recurso alude cons-
tantemente a la «convocatoria de un referéndum sobre 
la independencia de Cataluña», en un intento claro de 
alterar la naturaleza de las consultas reguladas en la 
ley (no referendarias) y asimilarlas sin más a un refe-
réndum.

Pero la ley no regula las consultas referendarias, ni se 
ha aprobado para realizar una consulta de esa clase so-
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bre la independencia de Cataluña. Cosa distinta es que 
la ley permita realizar a su amparo, entre otras mu-
chas, una consulta sobre el llamado «derecho a deci-
dir» de los ciudadanos sobre el futuro político de Ca-
taluña, en el bien entendido que esa consulta sea «no 
referendaria» y que el derecho a decidir se entienda 
como una expresión de una aspiración política en los 
términos que indica la STC 42/2014, de 25 de marzo, 
y no como una consulta para la independencia enten-
dida como referéndum de autodeterminación, como 
quiere dar a entender insidiosamente el recurso.

Estas precisiones son muy importantes porque desac-
tivan el discurso del recurso. Tal discurso puede ser 
válido en el plano político pero este no es el escenario 
en el que ahora estamos, que debe resolverse al mar-
gen de la política y sólo con arreglo a la aplicación del 
derecho. Los procesos de constitucionalidad se deben 
dirimir con criterios jurídicos y el análisis, interpreta-
ción y valoración de una ley debe atender únicamente 
a la letra y el contenido de la misma, de acuerdo con 
las técnicas hermenéuticas normalmente utilizadas en 
el mundo del derecho.

2. Este enfoque deviene aún más necesario si cabe 
cuando se trata de un proceso de inconstitucionalidad 
en el que sólo se puede producir un control abstracto 
de la ley.

Aunque el recurso fuerce una lectura de la ley como 
la ley de la consulta sobre el derecho a decidir sobre la 
independencia de Cataluña y aunque políticamente y 
mediáticamente (en Cataluña y también en el resto de 
España) se haya hecho ese planteamiento, no se puede 
olvidar como punto de partida que la Ley 10/2014 no 
es una ley singular o «ad hoc», es decir, aprobada sólo 
para realizar una consulta concreta.

El preámbulo de la ley dice claramente que su finali-
dad es la de establecer «el régimen jurídico y el pro-
cedimiento de convocatoria de consultas populares y 
otros mecanismos de participación, como instrumen-
tos dirigidos a conocer la posición u opiniones de la 
ciudadanía con relación a cualquier aspecto de la vida 
pública en el ámbito de Cataluña y en el ámbito com-
petencial de la Generalidad y las entidades locales.

Esta declaración de principios encuentra su perfecta 
traducción en la parte dispositiva de la ley cuando dice 
textualmente en su artículo 1.1: 

«El objeto de la presente ley es el establecimiento del 
régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, 
la realización y la convocatoria de los mecanismos de 
las consultas populares no referendarias y otras for-
mas y mecanismos de participación ciudadana institu-
cionalizada en el ámbito competencial de la Generali-
dad y las entidades locales».

Y cuando concreta aún más, en el artículo 3.1, para 
la modalidad de consultas populares no referendarias 
que: 

«Se entiende por consulta popular no referendaria la 
convocatoria efectuada por las autoridades competen-
tes, de acuerdo con lo que establece esta ley, a las per-
sonas legitimadas en cada caso para que manifiesten 
su opinión sobre una determinada actuación, decisión 
o política pública, mediante votación».

El recurso impugna en su integridad el Título II de la 
ley (artículos 3 a 39), que es el que regula las consul-
tas populares no referendarias. Pues bien, después de 
comprobar cuál es realmente el contenido de la ley, no 
puede llegarse a otra conclusión que no sea que el re-
curso se equivoca de ley o hace una lectura claramente 
errónea de la misma, pues es evidente que ni preten-
de regular ningún referéndum ni tiene como objetivo 
concreto, y declarado convocar un referéndum sobre 
la independencia de Cataluña.

Pretender deducir del contexto político y de otros ele-
mentos extrajurídicos esa conclusión, reduciendo y fo-
calizando el contenido de la ley en contraste con lo 
que «realmente» ésta dice, pone de relieve que esa 
construcción argumental no busca otra cosa que cen-
surar un marco legal por la sola posibilidad de ser uti-
lizado como imagina el recurso.

3. Dicho esto, no ofrece duda alguna que la ley respon-
de a una voluntad del legislador de desarrollar el artí
culo 122 EAC. Así lo indica el preámbulo, en el que se 
señala su vocación de desarrollo íntegro de todas las 
modalidades de consulta que menciona y ampara el 
indicado precepto estatutario, salvo las consultas re-
ferendarias.

Hay que destacar aquí la coherencia del legislador ca-
talán en la regulación del marco participativo en ge-
neral. Recordemos que en el año 2010, concretamente 
con la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas popu-
lares por vía de referéndum, el Parlamento ya estable-
ció el marco legal de este tipo de consultas. Este dato 
no lo tiene en cuenta el recurso cuando se empeña en 
calificar como referéndums las consultas ahora regu-
ladas por la Ley 10/2014, olvidando el importante de-
talle de que la Generalidad ya dispone de ese marco 
legal (por cierto, vigente a pesar de estar recurrido) si 
quisiera impulsar un «referéndum» sobre el derecho a 
decidir, sin necesidad de haber aprobado la ley ahora 
impugnada.

En cualquier caso, el escenario de conjunto que repre-
sentan la Ley 4/2010 y la reciente Ley 10/2014 no pue-
de ser otro que el de reafirmar la voluntad y coheren-
cia del legislador a la hora de afrontar el tratamiento 
legal de la participación ciudadana de forma global y 
diferenciando claramente el régimen jurídico especí-
fico del referéndum (Ley 4/2010) del de las consultas 
populares no referendarias (Ley 10/2014).

Pues bien, como decíamos antes, en el debate estricta-
mente jurídico que debe regir en el presente caso, no 
podemos obviar en ningún momento que nos encon-
tramos ante un proceso de inconstitucionalidad creado 
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y pensado para verificar solamente un tipo de control, 
que no es otro que el llamado control abstracto de la 
ley. Este tipo de control es el que se ejerce por medio 
del recurso de inconstitucionalidad y su objeto no es el 
de enjuiciar la ley en relación con su aplicación con-
creta, sino la de verificar si el resultado del ejercicio 
de la potestad legislativa en cuanto tal, esto es, la ley 
como norma, resulta compatible con la Constitución.

Se trata por tanto de fiscalizar un acto legislativo que 
desarrolla el artículo 122 EAC cuando atribuye a la 
Generalidad la competencia exclusiva para establecer 
el régimen jurídico, las modalidades, el procedimien-
to, el cumplimiento y la convocatoria por la misma 
Generalidad o por las entidades locales, y en el ámbito 
de sus respectivas competencias, de las diferentes mo-
dalidades de consultas populares, con excepción de lo 
que dispone el artículo 149.1.32 CE.

El Título II de la ley no hace, pues, otra cosa que apli-
car ese precepto estatutario estableciendo el régimen 
jurídico general de las consultas populares no referen-
darias. El artículo 122 EAC fue analizado por la STC 
31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, en cuyo FJ 69 se declaró que ese pre-
cepto ampara la regulación de consultas populares no 
referendarias mediante las cuales «se recaba la opi-
nión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asun-
tos de interés público a través de cualesquiera pro-
cedimientos», siempre que sean distintos de los que 
cualifican una consulta como referéndum.

Aunque el recurso considera que el Título II regula 
materialmente consultas referendarias, a pesar del no-
men iuris que presenta, veremos más adelante que las 
características y el perfil de la regulación no permiten 
establecer esa equiparación. Por lo tanto, siguiendo la 
lógica que impone el propio marco legal a valorar, no 
hay ningún elemento que justifique en este caso mo-
dificar el enfoque abstracto del recurso, al tratarse de 
una ley que establece el régimen jurídico general de 
las consultas populares no referendarias y no existir en 
la misma ninguna precisión autoaplicativa o que obli-
gue o permita establecer una conexión directa e im-
prescindible entre la ley y un caso concreto de aplica-
ción o entre éste y esa ley específicamente.

III

La ley impugnada desarrolla el mandato 
constitucional y estatutario de promover la 
participación ciudadana

1. El fenómeno participativo y la necesidad de promo-
ver y establecer instrumentos para su efectiva aplica-
ción, ha adquirido especial importancia en los últimos 
tiempos, sobre todo por la crisis de legitimidad que su-
fren los poderes públicos por la concurrencia de diver-
sos factores (económicos, sociales y políticos) que han 
introducido en la sociedad importantes dosis de desa-

fección y una cierta erosión de un sistema democrático 
que ha venido funcionando hasta ahora casi exclusiva-
mente en clave de participación representativa y esca-
so margen para el juego de la participación directa o 
democracia participativa.

Es muy probable que el sistema haya funcionado así 
hasta ahora por cierto recelo hacia los mecanismos de 
participación directa, lo que ha colocado al sistema de 
partidos y la participación a través de los mismos en 
el eje central del ejercicio de la democracia. Los deba-
tes constituyentes sobre esta cuestión y la propia di-
námica configurada después de la transición política 
y asentada sobre la Constitución, ha significado una 
decantación muy profunda a favor de la democracia 
representativa en detrimento del desarrollo decidido 
de otros instrumentos más propios de la democracia 
participativa.

El mismo Tribunal Constitucional ha mantenido hasta 
ahora una posición más bien cautelosa sobre el ejer-
cicio de la participación directa, considerando que la 
Constitución prima los mecanismos de democracia re-
presentativa sobre los de democracia directa o parti-
cipativa.

Sin embargo, es importante destacar que esta posi-
ción de cautela no se ha formulado por parte del Tri-
bunal en términos absolutos y generales, sino que ha 
ido estrechamente anudada al ámbito de participación 
política del artículo 23.1 CE y a la institución del re
feréndum. En el FJ2 de la STC 103/2008, de 11 de sep-
tiembre, el Tribunal hace esta precisión en unos térmi-
nos que no dejan lugar a dudas: 

«El referéndum es un instrumento de participación di-
recta de los ciudadanos en los asuntos públicos, esto 
es, para el ejercicio del derecho fundamental reconoci-
do en el artículo 23.1 CE. No es cauce para la instru-
mentación de cualquier derecho de participación, si-
no específicamente del derecho de participación “que 
normalmente se ejerce a través de representantes y 
que excepcionalmente puede ser directamente ejercida 
por el pueblo».

Acotación que permite al Tribunal continuar su argu-
mentación reconociendo claramente que el fenómeno 
participativo no se agota con el referéndum, puesto 
que el constituyente lo ha formalizado como un «man-
dato de carácter general a los poderes constituidos» 
para que promuevan la participación en distintos ám-
bitos o «como un verdadero derecho subjetivo». Todo 
ello en el bien entendido que estas otras formas de par-
ticipación «no reconducibles» (sic) a las que conectan 
con el derecho fundamental del artículo 23.1 CE son 
formas de participación que difieren de aquellas no so-
lo en cuanto a su justificación u origen, sino también 
respecto a su eficacia jurídica que dependerá en la ma-
yoría de los casos de lo que «disponga el legislador» 
(STC 119/1995, de 17 de julio, FJ3; STC 203/2008, de 
11 de septiembre, FJ2).
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2. La visión excepcional o restrictiva de la participa-
ción directa frente a la democracia representativa no 
puede considerarse como doctrina constitucional ge-
neral, sino todo lo contrario. Además de lo ya destaca-
do hay que añadir la declaración clara y contundente 
que se contiene en las dos sentencias citadas en favor 
de la importancia que la participación «tiene y sigue 
teniendo» en las democracias actuales y la afirmación 
también muy clara de que fuera del artículo 23 CE 
«quedan cualesquiera otros títulos de participación 
que configurados como derechos subjetivos o de otro 
modo puedan crearse por el ordenamiento», lo que sig-
nifica que no todo derecho de participación tiene que 
ser considerado o cobijado bajo el derecho fundamen-
tal del artículo 23.1 CE.

Esta doctrina no ha sido modificada, sino que ha teni-
do continuidad en la interpretación del alcance y con-
tenido del artículo 122 EAC, que es el que reconoce 
las competencias de la Generalidad en materia de con-
sultas populares. En la STC 31/2010, de 28 de junio, 
el Tribunal considera plenamente constitucional este 
artículo, sin perjuicio de establecer unos límites que 
sólo afectarían a las consultas referendarias. Pero de-
jando esta salvedad aparte, porque la ley impugnada 
no se refiere a esta clase de consultas, el FJ 69 de la 
Sentencia insiste en la concepción amplia de los dere-
chos de participación, aceptando las diversas formas 
de expresión mencionadas explícitamente en el artí-
culo 122 EAC y también de forma general aquellas 
otras «consultas no referendarias» mediante las cuales 
se puede recabar la opinión de cualquier colectivo so
bre cualesquiera asuntos de interés público a través de 
cualesquiera procedimientos distintos a los que cualifi
can una consulta como referéndum». Esta doctrina ya 
se había avanzado en las SSTC 119/1995 y 103/2008 
pero es especialmente relevante que el Tribunal la rei-
tere precisamente cuando analiza el artículo 122 EAC, 
esto es, el título competencial bajo el cual se ha dicta
do la ley impugnada.

De todo ello se infiere que la doctrina constitucional 
no es restrictiva en relación con el fenómeno de la par-
ticipación ciudadana y que la primacía de la democra-
cia representativa y el carácter excepcional de la de-
mocracia participativa la ha querido situar en el plano 
estricto y específico del derecho fundamental del artí-
culo 23.1 CE, es decir, cuando se trata del derecho de 
participación política que se expresa mediante el ejer-
cicio del derecho de voto o sufragio activo a través de 
un proceso electoral. Porque en este caso y sólo en este 
el Tribunal entiende que se produce un paralelismo en-
tre ambas formas participativas (la representativa y la 
directa) porque ambas significan la manifestación de 
la «soberanía popular» como expresión de la «volun-
tad general» que en el caso del referéndum convierte 
al cuerpo electoral en verdadero «órgano» que se ma-
nifiesta a través de un proceso electoral, porque su for-
ma de expresión es, como se ha dicho, el derecho de 
sufragio activo del artículo 23.1 CE.

Situada la cuestión en estos términos, no hay nada que 
impida al legislador catalán, en base al artículo 122 
EAC, regular la participación ciudadana mediante la 
creación y establecimiento del régimen jurídico de 
otros títulos participativos o consultas populares fue-
ra del artículo 23.1 CE, al amparo del mandato gene-
ral del artículo 9.2 CE de promover la participación de 
«todos los ciudadanos» en la vida política, económica 
y social.

Esta conclusión es aplicable, por tanto, a la Ley 
10/2014 en general y también a las consultas populares 
no referendarias que regula su Título II sobre las que 
se centra la impugnación. Estas consultas se definen 
en el artículo 3.1 como instrumentos mediante los cua-
les se convoca a los ciudadanos para que puedan ma-
nifestar su opinión sobre una «determinada actuación, 
decisión o política pública» relativa al «ámbito compe-
tencial» de la Generalidad o de las entidades locales 
(artículo 1.1).

Aunque sea adelantarse a lo que expondremos más 
adelante para justificar que la configuración y regula-
ción de las consultas del Título II de la ley no son ni 
pretenden ser formalmente ni materialmente consul-
tas referendarias, interesa destacar desde ahora que la 
ley se aleja claramente de ese formato por tres razones 
básicas: 

a) Porque en ningún momento pretende desarrollar el 
derecho de participación política del artículo 23.1 CE, 
precepto al que en ningún momento hace mención la 
ley como amparo constitucional. Y no sólo por esta 
razón, sino también y sobre todo porque el derecho 
de participación que crea la ley no se articula sobre 
el derecho de voto o de sufragio activo de los ciuda-
danos de Cataluña, que es la esencia y el fundamento 
de aquel derecho fundamental y la base para conside-
rar una consulta como referendaria, tal y como la de-
fine la STC 103/2008. El hecho de que el artículo 3.1 
de la ley diga que la opinión se manifiesta «mediante 
votación» no implica ni puede asimilarse sin más al 
ejercicio del «derecho de voto» porque el derecho de 
participación no se fundamenta en el ejercicio del de-
recho fundamental del artículo 23.1 CE y la referencia 
a la «votación» (que no ejercicio del derecho de voto) 
debe entenderse sólo en un sentido instrumental y no 
substantivo, es decir, como una forma de expresar una 
opinión.

b) Porque la convocatoria y el procedimiento de reali-
zación de las consultas populares no referendarias no 
es ni pretende ser un proceso «electoral» con las carac-
terísticas y garantías propias de éstos, como subraya la 
jurisprudencia constitucional para los referéndums, ya 
que este tipo de proceso está directamente relaciona-
do con el ejercicio del sufragio. La ley no establece 
un procedimiento de estas características y existen di-
ferencias relevantes entre ambos, como se verá en su 
momento. No hay que confundir aquí el intento de do-
tar de garantías de transparencia, pluralismo y fiabili-
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dad a las consultas no referendarias, lo que es absolu-
tamente lógico y normal para el rigor y la seriedad de 
los procesos participativos, con una burda voluntad de 
regular un proceso electoral encubierto o ficticio.

c) Y finalmente porque la ley no reserva o limita las 
consultas populares no referendarias a las decisiones 
políticas de trascendencia especial que conectan con 
la idea de participación política (artículo 23.1 y 92.1 
CE). El artículo 3.1 de la ley utiliza unos términos 
muy diferentes cuando habla de opinar sobre «actua
ciones, decisiones o políticas públicas» en general. Po-
dría decirse que entre ellas cabrían cuestiones de espe-
cial trascendencia política, pero esto no bastaría para 
declarar inconstitucional la ley, porque esta no prede-
termina que su aplicación deba realizarse solo en estos 
supuestos y porque de la jurisprudencia constitucio-
nal (SSTC 119/1995 y 103/2008) no se desprende que 
siempre que una consulta tenga un alcance o trascen-
dencia política deba utilizarse el proceso referendario. 
Si se analiza bien esa jurisprudencia, lo único que se 
deduce claramente de la misma es que el referéndum 
es un instrumento reservado para la participación po-
lítica porque eso es consustancial al ejercicio del dere-
cho fundamental del artículo 23.1 CE. Pero de ello no 
se desprende necesariamente que una cuestión de na-
turaleza y alcance político (como lo tienen en mayor o 
menor medida la gran mayoría de cuestiones públicas) 
quede sustraída a otras vías participativas cuando es-
tas no pretenden obtener los efectos solemnes propios 
de un referéndum en los términos y alcance que deri-
van de la jurisprudencia constitucional.

3. Desde el punto de vista constitucional y en tiem-
po presente, no cabe duda alguna de que se impone 
una lectura abierta en favor de los instrumentos de 
participación ciudadana, más allá del cauce estricto 
de los referéndums. La noción de consulta popular no 
es equivalente a referéndum, sino que tiene un sentido 
y alcance más amplio y polivalente. Y lo que impor-
ta destacar es que el fenómeno participativo no puede 
ser contemplado al margen de los principios y valores 
básicos de nuestro modelo constitucional. Por el con-
trario, la participación se erige como un instrumento 
indispensable para que esos valores sean algo más que 
declaraciones programáticas y se conviertan por obra 
del legislador en derechos que refuerzan la calidad de
mocrática de un estado.

El articulo 1 CE define el Estado como social demo-
crático y de derecho que propugna como valor supe-
rior, entre otros, el pluralismo político. En sintonía con 
ello, el articulo 9.2. CE establece y dirige a los poderes 
públicos el mandato de promover la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. Nótese al respecto que este mandato 
no se establece de forma sectorial o para determina-
dos colectivos. El uso de la palabra «todos» permite 
entender que el mandato constitucional habilita para el 

legislador pueda establecer mecanismos participativos 
dirigidos al conjunto de los ciudadanos.

De forma similar al artículo 9.2 CE, el artículo 4.2 
EAC reitera para el ámbito de Cataluña el mismo 
mandato, que el apartado 3 complementa con un se-
gundo mandato dirigido a las instituciones catalanas 
de promover, entre otros valores, la democracia y el 
pluralismo.

Todos estos referentes dan mayor fuerza a la potencia-
lidad de expresión del principio participativo en clara 
oposición con la tesis de fondo que se defiende en el 
recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno de 
acotar las consultas populares de ámbito general a la 
figura del referéndum y de reconducir a la misma cual-
quier proceso en el que se pretenda conocer la opinión 
de los ciudadanos sobre un asunto de interés general, 
sobre todo si tiene trascendencia política.

Pero esta tesis reduccionista choca frontalmente con la 
«esencia» del principio democrático y con la interpre-
tación favorable o «vis expansiva» bajo la que hay que 
ver el fenómeno participativo por el hecho de estar en 
juego algunos de los principales valores y principios 
constitucionales. Cualquier Estado y sociedad demo-
cráticos que se precien deben aspirar a conseguir el 
mayor grado de pluralismo, participación y transpa-
rencia y ello sólo es posible si se reconoce al legislador 
un amplio margen de actuación en materia de partici-
pación ciudadana al amparo de la Constitución.

4. Como adelantábamos en el escrito que esta par-
te presentó para la levantar la suspensión de los pre-
ceptos impugnados, el legislador estatal no ha hecho 
hasta ahora esfuerzos apreciables para impulsar el 
mandato del artículo 9.2 CE que trascendiera del ám-
bito meramente administrativo o local. A pesar de ser 
miembro del Consejo de Europa, no se han produci-
do movimientos para actualizar la ley reguladora de 
los referéndums que lleva más de 30 años de vigencia 
sin cambios. Tampoco parece que haya habido mucha 
sensibilidad, interés y voluntad política para imple-
mentar las Recomendaciones del Consejo de Europa 
1704/2005 y 121/2007 y el Código de buenas prácticas 
en materia de referéndums elaborado el año 2007 por 
la «Comisión Europea para la Democracia y el Dere-
cho» del Consejo de Europa (conocida como «Comi-
sión de Venecia»). La aplicación de dicho código de 
buenas prácticas podría haber dado a la institución del 
referéndum un marco más flexible de utilización mo-
dificando el carácter excepcional que ha tenido hasta 
ahora. Un ejemplo podría ser la introducción de la ini-
ciativa ciudadana, como hizo ya el Parlamento catalán 
en la Ley 4/2010, de consultas populares por vía de 
referéndum.

Pero si en el ámbito estatal no ha habido movimien-
tos significativos a favor del desarrollo de los referén-
dums y otras formas de consultas, no sucede lo mismo 
en el ámbito autonómico, donde concurre además un 
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elemento de proximidad que justifica y permite desa-
rrollar con mayor eficacia los instrumentos de parti-
cipación. Diversas leyes han regulado consultas en el 
ámbito local (Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Regula-
ción de las Consultas Populares Locales en Andalucía 
y Ley foral de Comunidad de Navarra 27/2002, de 28 
de octubre) o procesos participativos de ámbito auto-
nómico (Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomen-
to a la participación ciudadana).

La ley catalana 10/2014 que ahora se ha impugnado se 
insiere en esta línea y es la más completa y ambiciosa 
que se ha aprobado hasta ahora por pretender un de-
sarrollo completo del artículo 122 EAC y dotar a los 
ciudadanos de Cataluña, conjuntamente con la Ley 4/ 
2010, del marco más amplio posible para la participa-
ción ciudadana en los asuntos públicos y no sólo en el 
ámbito de participación administrativa.

Ciertamente, no puede decirse que la sola voluntad de 
promover procedimientos participativos deba primar 
por encima de los límites constitucionales y estatuta-
rios que condicionan al legislador catalán en esta ma-
teria. Pero aparte de demostrar que estos límites no se 
han sobrepasado, sí que es indicativa de un quehacer 
coherente con el desarrollo de unos principios y valo-
res constitucionales que el Estado pretende restringir 
mediante un recurso meramente «preventivo» que, si 
resultara ser acogido, eliminaría del ordenamiento ca-
talán la posibilidad de someter a consulta ciudadana, 
en los términos y efectos previstos en el Título II de 
la ley, de multitud de cuestiones de competencia auto-
nómica o local de indudable interés público, en claro 
y evidente perjuicio para los ciudadanos de Cataluña.

IV

El Título II de la Ley 10/2014 se ha aprobado 
al amparo de la competencia exclusiva que el 
artículo 122 EAC atribuye a la Generalidad 

1. El recurso esgrime la competencia del Estado en 
materia de consultas referendarias como argumento 
para sostener la inconstitucionalidad de los preceptos 
impugnados (el Título II, que regula las consultas po-
pulares no referendarias, y las disposiciones transito-
rias primera y segunda, y final primera, que tienen re-
lación con el mismo).

La lógica de esa argumentación reside, como se repro-
duce a lo largo de todo el recurso, en considerar que 
las consultas del Titulo II de la Ley 10/2014 son en 
realidad referéndums, habiendo sido la intención del 
legislador catalán «enmascarar» esa realidad para po-
der realizar una verdadera consulta referendaria sobre 
la independencia de Cataluña al margen de lo estable-
cido por la Constitución. Por eso entiende también que 
la regulación incurre en fraude de ley (aplicable en es-
te caso a la Constitución) y que el «nomen iuris» no 
puede esconder la realidad de las cosas.

Este punto de partida permite al Estado invocar sus 
competencias en materia de referéndums (especial-
mente los artículos 23.1, 81.1, 92.1 y 149.1.32 CE) para 
oponerlas a los preceptos impugnados. En este senti-
do, pone especial énfasis en que las consultas referen-
darias requieren siempre la autorización del Estado y 
que la reserva de ley orgánica del artículo 81.1 debe 
extenderse, de acuerdo con la doctrina establecida en 
el FJ 69 de la STC 31/2010, a la entera disciplina de 
esta institución (el referéndum), esto es, también a su 
establecimiento y regulación.

Sobre este último punto esta parte no puede compar-
tir esta extensión competencial de la regulación de los 
referéndums a partir de una «vis atractiva» tan intensa 
de la reserva de ley orgánica del articulo 81.1 CE sobre 
el régimen electoral general y el desarrollo básico de 
los derechos fundamentales. Aun admitiendo que esta 
reserva tiene que operar en este caso, ello no implica 
que deba «absorber» íntegramente la regulación del 
derecho fundamental, pues si fuera así, no cabría nin-
guna regulación autonómica de desarrollo del artículo 
23 CE, en clara contradicción con lo que ocurre en la 
realidad que presenta la regulación electoral sin que 
haya supuesto controversia. Baste recordar que las Co-
munidades Autónomas pueden aprobar su propia le-
gislación electoral (que se basa, como es lógico, en el 
derecho del artículo 23.1 CE, y lo han hecho respetan-
do sólo los principios generales o básicos establecidos 
por la LOREG).

Por consiguiente, este mismo esquema debería ser vá-
lido para el caso de los referéndums en el ámbito au-
tonómico admitiendo una capacidad legislativa auto-
nómica dejando a salvo la competencia del artículo 
140.1.32 CE y respetando los principios generales de 
la legislación estatal sobre referéndums. Hay que re-
cordar que, en base a este entendimiento y al artícu-
lo 122 EAC, la Generalidad aprobó en su día la Ley 
4/2010, de 5 de marzo, de consultas populares por vía 
de referéndum que, a pesar de ser parcialmente recu-
rrida (recurso de inconstitucionalidad 8912-2010), está 
actualmente en vigor al haber levantado el Tribunal 
Constitucional su suspensión por el Auto de 9 de ju-
nio de 2011.

2. A partir de la consideración de las consultas po-
pulares no referendarias creadas por la Ley 10/2014 
como verdaderos referéndums, el recurso deduce que 
la regulación legal no tiene cabida en el artículo 122 
EAC pues este precepto no la ampararía por las razo-
nes acabadas de exponer.

Obviamente, este planteamiento implica resolver la 
cuestión esencial y de fondo que plantea la impug-
nación de determinar, en términos estrictamente ju-
rídicos (no políticos), si es posible o no considerar la 
regulación del Título II de la ley como la regulación 
de unas consultas que tienen la naturaleza y las ca-
racterísticas propias de un referéndum. El recurso así 
lo cree y llega a esta conclusión porque entiende que 
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cualquier modalidad de consulta que se verifique «me-
diante votación», en la que pueda participar el cuerpo 
electoral y se garanticen los requisitos para validar la 
consulta y su resultado «se debe considerar un refe-
réndum».

Esta parte no comparte esta opinión porque entiende 
que esta visión es excesivamente simplista y existen 
otros elementos a considerar, entre ellos y muy espe-
cialmente la jurisprudencia constitucional, para poder 
resolver con rigor esta cuestión y valorar todos los pa-
rámetros de comparación y poder establecer una asi-
milación o bien una diferenciación. Los argumentos 
de esta parte se exponen con detalle en el apartado si-
guiente de este escrito, pero interesa aquí avanzar que 
su conclusión aboga en favor de la diferenciación y, si 
es así, es obvio que el Título II de la ley tiene perfecto 
encaje y cobertura en el artículo 122 EAC.

En este sentido, hay que recordar que el artículo 122 
EAC reconoce a la Generalidad la competencia ex-
clusiva para establecer el régimen jurídico y para con-
vocar encuestas, audiencias públicas, fórums de par-
ticipación «y cualquier otro instrumento de consulta 
popular», sin perjuicio de lo que dispone el artículo 
149.1.32 CE. Se trata de un precepto abierto que per-
mite al legislador regular las modalidades expresa-
mente mencionadas pero también cualquier otra forma 
de consulta popular, entre ellas, las consultas no re
ferendarias. Por consiguiente, el precepto estatutario 
deja al legislador un amplio margen de configuración e 
innovación legal en el que cabe la regulación del Títu
lo II de la Ley 10/2014, entendiendo que, como se de-
mostrará después, esta regulación no puede confundir
se o asimilarse con un referéndum al existir diferencias 
esenciales entre ambas formas participativas.

3. El recurso plantea otro elemento de debate cuan-
do se refiere al ámbito de aplicación de las consultas 
no referendarias, poniendo en cuestión el alcance del 
término «competencias» (de la Generalidad o de las 
entidades locales) que el artículo 1 de la ley utiliza. 
Este precepto tiene carácter general y afecta a todas 
las modalidades previstas en la ley y establece el prin-
cipio (y límite al mismo tiempo) de que las convocato-
rias de consultas populares no referendarias y también 
de los otros mecanismos participativos deben produ-
cirse «en el ámbito competencial de la Generalidad y 
de las entidades locales». El término utilizado en el 
artículo 1 es idéntico al del artículo 122 EAC y no de-
bería haber problema alguno en este punto.

Sin embargo, la obsesión que tiene el recurso por el 
posible uso de la ley para convocar un referéndum so-
bre la independencia de Cataluña le lleva a entender 
que esa expresión, a pesar de ser clara y coincidente 
con la del artículo 122 EAC, esconde en realidad un 
«sentido expansivo, maximalista, fuera de la natural y 
literal inteligencia de este término jurídico».

El recurso llega a esta conclusión por una vía indirecta 
que poco o nada tiene que ver con las reglas herme-
néuticas ordinarias que deben aplicarse para estable-
cer el contenido y alcance de las normas. La lectura 
notoriamente excesiva y sesgada del recurso se basa 
en elementos externos de la ley, que ni siquiera pueden 
conectarse con el procedimiento de elaboración de la 
misma, como son el hecho de que en dos informes de 
organismos dependientes del Gobierno de la Genera-
lidad (Instituto de Estudios Autonómicos y Consejo 
Asesor para la Transición Nacional), se hayan soste-
nido interpretaciones amplias o extensivas del término 
«ámbito de competencias» que utilizan el artículo 122 
EAC y el artículo 1 de la Ley 10/2014.

Visto desde esta perspectiva, es a todas luces eviden-
te que la tesis del recurso no se sostiene en modo al-
guno, porque significaría someter la interpretación de 
una ley como resultado que es de la libre decisión de-
mocrática del Parlamento, a una opinión interpretati-
va ajena y sin ningún valor vinculante, como es lógi-
co. Este enfoque que plantea el recurso está totalmente 
fuera de lugar, no sólo por ese elemento político y de-
mocrático inherente a la aprobación de una ley, sino 
también porque la ley, una vez aprobada e integrada 
en el ordenamiento jurídico, sólo puede ser interpreta-
da de acuerdo con los cánones normales de aplicación 
del derecho en los que no caben fórmulas retorcidas 
ni meramente especulativas, como las que defiende el 
recurso.

La referencia del artículo 1 de la ley al «ámbito com-
petencial» es perfectamente clara, constitucional y 
estatutaria, puesto que coincide con la expresión que 
utiliza el artículo 122 EAC. Cuestión distinta es la de 
determinar cuál es su alcance y si el mismo admite 
una lectura que va más allá del concepto estricto o téc-
nico de competencias y permite incluir también otras 
funciones institucionales que la Constitución o el Es-
tatuto reconocen a la Generalidad. Pero esta es una 
cuestión interpretativa, que no puede afectar a la cons-
titucionalidad de la ley cuando esta se ciñe a la termi-
nología misma que utiliza el artículo 122 EAC.

En relación con esta cuestión esta parte debe adver-
tir de la anomalía que significa abordarla en el recur-
so sin impugnar el artículo 1 de la ley, que es donde 
presuntamente se originaría este problema. Esto pone 
de relieve la verdadera naturaleza cautelar del recur-
so que es incapaz de ver la ley como un marco legal 
general, que es lo que realmente es, y sólo la ve como 
una ley «ad hoc» para una consulta determinada.

Este enfoque fuerza ostensiblemente el debate de 
constitucionalidad en el marco de un recurso abstracto 
contra la ley y pone en evidencia de nuevo al Estado 
porque su tesis de fraude de ley se le vuelve en contra 
y le es aplicable a él cuando intenta alterar la naturale-
za del recurso de inconstitucionalidad.
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V

Las consultas populares no referendarias 
reguladas en el Título II de la Ley 10/2014 no 
son referéndums

1. Todo el recurso de inconstitucionalidad se asienta 
sobre la tesis de que las consultas populares no refe-
rendarias que contempla el Título II de la Ley 10/2014 
son «en realidad una regulación de una consulta re-
ferendaria». A esta primera premisa el recurso anuda 
después, como ya se ha dicho, que la ley ha sido dicta-
da con el objetivo último de dar cobertura jurídica ne-
cesaria para la convocatoria de un referéndum sobre la 
independencia de Cataluña.

Por consiguiente, el elemento esencial y determinante 
para la resolución del presente recurso radica en con-
firmar si la tesis que sostiene la representación del Es-
tado es cierta o, por el contrario, si este enfoque es 
erróneo porque existe un fundamento jurídico sólido 
para entender que las consultas populares previstas en 
el Título II son lo que en realidad la ley dice que son, 
esto es, consultas populares «no referendarias».

Los argumentos que utiliza el recurso para sostener su 
tesis es que los preceptos impugnados determinan un 
tipo de consultas de unas características que las asimi-
lan materialmente a un referéndum de acuerdo con la 
doctrina en materia de consultas populares estableci-
da por el Tribunal Constitucional, especialmente las 
SSTC 119/1995 y 103/2008. A esto se añade que la 
regulación de las consultas que hace la ley presenta 
también las connotaciones propias de una consulta re-
ferendaria, en la medida que permite que la consulta 
pueda tener como sujeto participante el cuerpo electo-
ral, y su desarrollo se basa en un procedimiento muy 
parecido al de un «proceso electoral» (censo; campaña 
institucional y política; formas de votación; adminis-
tración electoral configurada por órganos similares a 
las juntas electorales; garantías jurisdiccionales, etc.). 
Finalmente, se aduce que las consultas populares pre-
vistas en la ley coinciden en cuanto a su objeto con 
el que tiene un referéndum consultivo de acuerdo con 
lo que establece el artículo 92.1 CE, considerando a 
dicho efecto que este precepto constitucional viene a 
establecer una especie de reserva «material» a favor 
del referéndum respecto de otras posibles formas de 
participación.

A partir de esta hipótesis, el recurso llega a la conclu-
sión de que se vulneran las competencias del Estado 
en materia de referéndums, así como la reserva de ley 
orgánica que afecta a su regulación (arts. 23.1; 81.1, 
92.1 y 149.1.32 CE).

2. Esta parte no puede compartir el planteamiento del 
recurso porque entiende que entre ambas consultas 
existen importantes diferencias de concepto y de forma 
suficientemente importantes que deben primar siem-

pre respecto de posibles paralelismos o semejanzas 
que se pudieran establecer.

Desde el punto de vista conceptual y material es nece-
sario recordar que las notas definitorias de una consul-
ta referendaria han quedado establecidas en las STC 
119/1995 y 103/2008, en unos términos que toman 
siempre como punto de partida el ejercicio del derecho 
fundamental de participación política del artículo 23.1 
CE: 

«El referéndum es un instrumento de participación di-
recta de los ciudadanos en los asuntos públicos, esto 
es, para el ejercicio del derecho fundamental reconoci-
do en el art. 23.1 CE» (STC 103/2008, FJ 2).

La conexión del referéndum con este derecho determi-
na, según expone esa jurisprudencia, que la consulta 
se realice mediante una convocatoria al «cuerpo elec-
toral», como sujeto titular del derecho de sufragio, pa-
ra que se pronuncie sobre una cuestión de especial re-
levancia política a través del ejercicio del derecho de 
voto y en el marco de un «procedimiento electoral». 
Estos son los elementos que definen materialmente 
una consulta como referendaria y evidencian la inse-
parable conexión que este tipo de consultas tiene con 
el derecho de participación política del artículo 23.1 
CE. El titular del derecho es el cuerpo electoral, el de-
recho constitucional que se ejerce es el de sufragio ac-
tivo o derecho de voto y, a su vez, el ejercicio efectivo 
del mismo debe hacerse en el marco de un procedi-
miento electoral porque este es el procedimiento pre-
visto para ejercer el derecho de sufragio.

Por esta razón, la misma STC 103/2008 precisa que 
las formas de participación «no reconducibles a las 
que se conectan con el derecho fundamental reconoci-
do en el artículo 23.1 CE son fórmulas que difieren de 
aquellas» (se refiere al referéndum).

Es importante destacar que el Tribunal Constitucional 
considera que el ejercicio del derecho fundamental de 
participación política del artículo 23.1 CE, en su mo-
dalidad de participación directa, supone la manifesta-
ción de la «soberanía popular» o de la «voluntad ge-
neral» (SSTC 119/1995, FJ 3 y 4, y 103/2008, FJ2), ya 
que aun siendo una forma de participación inorgáni-
ca se entiende que es el cuerpo electoral, como sujeto 
del derecho, el que actúa como «órgano» de expresión 
democrática, en claro paralelismo con la que expre-
san las cámaras legislativas en el caso de la participa-
ción ordinaria mediante representantes, fundamenta-
da también en el artículo 23.1 CE.

De esta doctrina no puede deducirse una «vis expansi-
va» del referéndum sino todo lo contrario. Como pre-
cisan las SSTC 119/1995 y 103/2014, la participación a 
que se refiere el artículo 23.1 CE no agota otras formas 
de manifestación del fenómeno participativo, porque 
pueden existir otros títulos participativos que deriven 
de otros derechos constitucionales o derechos recono
cidos por el legislador. Por tanto, el referéndum que-
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da acotado al ejercicio del derecho de participación 
del artículo 23.1 CE y su figura o identidad no puede 
ser extendida a aquellas otras formas de participación 
en las que no se ejerza ese derecho sino otro distinto 
que haya podido configurar el legislador al amparo del 
mandato general de promoción de la participación ciu-
dadana y, en nuestro caso concreto, además, en el ejer-
cicio de la competencia del artículo 122 EAC.

Establecida esta premisa, la pregunta clave que debe 
responderse es si el derecho de participación que ha 
creado y regulado la Ley 10/2014 en su Título II es 
el derecho del artículo 23.1 CE o debe equipararse al 
mismo, que es lo que sostiene el recurso, o bien, por el 
contrario, se trata de un derecho distinto.

Para responder esta cuestión es necesario precisar que 
en ningún momento la ley impugnada apela al artículo 
23.1 CE como fundamento del derecho de participa-
ción que reconoce. Tampoco apela siquiera al aparta-
do 1 del artículo 29 EAC, que podría considerarse el 
equivalente a nivel catalán de aquel precepto consti-
tucional.

También resulta esencial constatar cómo el derecho 
que contempla el artículo 3.1 de la ley, ahora impugna-
do, no se configura como un derecho de sufragio o de-
recho de voto sino como el derecho a manifestar una 
opinión, es decir, sin ese elemento de solemnidad y 
de trascendencia constitucional que implica el ejerci-
cio del derecho de voto. No es lo mismo articular el 
derecho de participación sobre el ejercicio del derecho 
de sufragio activo o de voto del artículo 23.1 CE, que 
prever que la forma de manifestación de una opinión 
se produzca «mediante votación». El hecho de que una 
opinión se manifieste mediante votación no implica 
necesaria e ineludiblemente que se ejerza el derecho 
de voto en el sentido del artículo 23.1 CE, puesto que 
no lo contempla así el artículo 3.1 de la ley y la refe-
rencia «mediante votación» no alude al contenido sus-
tantivo del derecho sino que en este caso tiene solo un 
significado instrumental, es decir, como procedimien-
to para expresar y recoger la opinión y no para elegir 
a ningún representante o dar apoyo o validar una de-
cisión o propuesta.

En relación con lo que se acaba de exponer es impor-
tante hacer dos comparaciones que sirven para dife-
renciar la naturaleza del derecho que contempla la ley 
impugnada respecto del derecho de sufragio. La pri-
mera es la que puede establecerse respecto del derecho 
que recoge la Ley 4/2010, de consultas populares por 
vía de referéndum, cuyo artículo 4 contempla como 
sujetos del derecho de participación a «las personas 
que tienen derecho de voto en las elecciones al Parla-
mento de Cataluña o en las elecciones municipales». 
La segunda es la importante modificación que sufrió 
la ley impugnada durante su tramitación parlamenta-
ria en este punto concreto, al modificar la versión ini-
cial de la proposición de ley (BOPC núm. 50, de 27 de 
marzo de 2013, págs. 6 a 14) que hacía expresa refe-

rencia en su Preámbulo al artículo 23.1 CE y articu-
laba el derecho de participación mediante el ejercicio 
del derecho de voto libre, directo y secreto (artículo 2, 
letra a)).

3. La configuración legal del derecho de participación 
que se desprende del artículo 3.1 y, en general, del tí-
tulo II de la Ley 10/2014 se aleja del derecho de parti-
cipación del artículo 23.1 CE, precisamente para dife-
renciar este cauce participativo del marco concreto del 
referéndum y de lo que esta institución jurídica signi-
fica y representa.

A pesar de que en este caso el referéndum sólo sería 
consultivo como se desprende del artículo 92.1 CE, los 
efectos que se anudan al ejercicio del derecho del ar-
tículo 23.1 CE, en cuanto a expresión de la soberanía 
popular y de la voluntad general por parte del cuerpo 
electoral, le dan un valor político especial y solemne, 
con lo que esto significa de cara a la subsiguiente ac-
tuación del poder público convocante en relación con 
la cuestión sometida a consulta, Por esta razón se ha 
discutido hasta qué punto la respuesta a un referéndum 
consultivo puede resultar vinculante por la carga de-
mocrática que supone el ejercicio del derecho de voto.

Este es un punto que marca una diferencia notable con 
el régimen previsto en la Ley 10/2014, cuyo artículo 8 
circunscribe los efectos de la consulta a «conocer la 
opinión» sobre la cuestión sometida a consulta sin que 
el resultado tenga carácter vinculante y preservando al 
mismo tiempo un amplio margen de decisión política, 
ya que la ley sólo obliga a la autoridad convocante a 
«pronunciarse» sobre la incidencia de la consulta en 
la actuación pública que ha sido objeto de la misma.

Lo que se acaba de exponer permite sostener que den-
tro de la amplia capacidad de configuración que tiene 
el legislador, el formato que diseña el Título II de la 
Ley 10/2014 puede ser contemplado desde la perspec-
tiva de un derecho de participación de nueva creación 
y regulación, pero incluso también desde la perspecti-
va del derecho fundamental del artículo 20 CE, esto 
es, como un procedimiento dirigido a los ciudadanos 
o, en su caso, a un sector de los mismos, de acuerdo 
con el artículo 5, para que puedan expresar su opinión 
como una forma posible dentro del amplísimo espec-
tro que permite el apartado 1, letra a), de dicho pre-
cepto constitucional.

Este enfoque puede ser objeto de consideración si en-
tendemos que el derecho de expresar opiniones por 
medio de «la escritura o cualquier otro medio de re-
producción» incluye también, dentro de su amplio 
campo de posibilidades, expresarla mediante votación. 
Es evidente que esta hipótesis no podría ser conside-
rada si el derecho que se ejerce es el de sufragio acti-
vo, pues en este caso es obvio que se trata del derecho 
de participación del artículo 23.1 CE. Pero la cobertu-
ra del artículo 20 CE puede ser defendida cuando no 
se ejerce este derecho específico y concreto, porque el 
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proceso no se basa en el ejercicio del derecho de voto 
y tiene como única finalidad establecer un cauce legal 
para la expresión y conocimiento de «una opinión».

Existe aquí un matiz importante respecto del derecho 
de participación que adquiere toda su fuerza y signi-
ficado cuando la consulta se refiere a una «decisión», 
ya que en este caso los ciudadanos participan en la 
«toma» de la misma. En cambio, el artículo 3.1 de la 
ley impugnada tiene un alcance mucho más amplio y 
«prospectivo» cuando alude en sentido más amplio a 
actuaciones o políticas públicas.

Si bien es cierto que el derecho del artículo 20.1, letra 
a) CE es un derecho individual de ejercicio autónomo 
que no requiere ningún cauce preestablecido para su 
efectividad, nada impide que el legislador pueda im-
plementar un procedimiento para ofrecer a los ciuda-
danos la posibilidad de opinar sobre una determina-
da cuestión en unos términos y unas condiciones que 
aquellos son libres de aceptar y de decidir si respon-
den o no al llamamiento institucional. En este senti-
do puede ser oportuno recordar que la libertad de ex-
presión se entiende también como una manifestación 
del principio democrático que trasciende su vertiente 
de derecho individual o privado y comporta también 
una responsabilidad pública de proteger y promover su 
ejercicio dentro del marco que contempla el artículo 
9.2 CE.

Se podría objetar que al derecho de expresión le es in-
herente una vertiente «pública» por su naturaleza y no 
cabe en la misma un supuesto en que la opinión se for-
mule de forma reservada. Esta observación es cierta 
porque lo que garantiza esencialmente el artículo 20 
CE es la libre difusión de ideas y opiniones por cual-
quier medio y su conocimiento político. Pero también 
es cierto que el reconocimiento de este derecho funda-
mental es tan amplio y abierto que no permite excluir 
«a priori» que la opinión pueda manifestarse también 
bajo reserva sin cumplir necesariamente el requisito 
de «publicidad».

Sobre esta cuestión no existen pronunciamientos ex-
plícitos en nuestra jurisprudencia constitucional pero 
puede ser oportuno recordar que el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos ha aceptado, en base a la prime-
ra enmienda (que es la que reconoce la libertad de ex-
presión, entre otros derechos), que el derecho de «per-
manecer anónimo» es compatible con la libertad de 
expresión, salvo si se utiliza para amparar conductas 
fraudulentas (McIntyre vs. Ohio Election Comission, 
de 19 de abril de 1995). La idea de fondo es que la 
libertad de expresión también puede ejercerse de for-
ma reservada, especialmente en aquellos casos en que 
la expresión de la opinión pudiera tener consecuencias 
negativas para quien la emite por razón de su conte-
nido.

VI 

Además de su diferente naturaleza material, 
existen otras diferencias sustanciales entre 
el régimen jurídico de los referéndums y las 
consultas populares que regula el Título II de 
la Ley 10/2014

1. En el apartado anterior acabamos de ver como exis-
te una diferencia conceptual entre los referéndums y 
las consultas populares no referendarias previstas en 
el Título II de la Ley 10/2014.

Sin embargo, en el escrito de recurso no sólo se plan-
tea la tesis de la identidad material entre ambas figuras 
sino que se intenta demostrar que existen otros moti-
vos para sostener tal equiparación por razón del objeto 
que pueden tener las consultas no referendarias y por 
el presunto mimetismo o paralelismo que se podría 
comprobar comparando el régimen jurídico de ambas 
figuras.

Respecto del objeto que pueden tener las consultas no 
referendarias, se plantea la posible coincidencia con el 
que pueden tener los referendos consultivos previstos 
en el artículo 91.2 CE, lo que daría pie a argumentar 
la existencia de una eventual «reserva de referéndum», 
que excluiría, por tanto, la posibilidad de que otras 
fórmulas de participación pudieran tener como objeto 
consultas sobre cuestiones políticas de trascendencia 
especial desde el punto de vista ciudadano.

Hay que señalar en primer lugar que existe una gran 
diferencia entre la terminología que utiliza el artículo 
92.1 CE (decisiones políticas de trascendencia espe-
cial) y la que utiliza el artículo 3.1 (actuaciones, de-
cisiones o políticas públicas). Como puede deducirse 
fácilmente, el referéndum está pensado para someter 
a consultas, mediante el ejercicio del derecho de voto 
del artículo 23.1 CE, cuestiones de especial trascen-
dencia o relevancia política, de lo que se desprende 
que sólo en este caso está justificada la utilización de 
esta figura. Por el contrario, las consultas del Título II 
de la Ley 10/2014 tienen un planteamiento muy distin-
to y mucho más flexible, porque de lo que se trata es 
de que puedan ser sometidas a consulta cualquier ac-
tuación, decisión o política pública en el sentido más 
amplio que permite esta redacción legal.

En definitiva, la terminología que utiliza el artículo 3.1 
de la ley es claramente indicativo de que este tipo de 
consultas no está pensado como un instrumento ex-
cepcional, sino como un mecanismo ordinario o nor
mal de participación al alcance de las instituciones y 
también de los ciudadanos por medio de la iniciativa 
popular.

Esta visión amplia y flexible de las consultas no re-
ferendarias se omite deliberadamente en el recurso 
al convertir la Ley 10/2014 en una ley concebida sólo 
para «preguntar sobre la independencia de Cataluña», 
cuestión que formulada en estos términos concretos, 
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se pone en cuestión con el marco teórico del artículo 
92.1 CE por su evidente trascendencia política.

Sin embargo, ello olvida que no se está aquí enjui-
ciando una ley singular aprobada para esa consulta en 
concreto, que el recurso asume por su cuenta y ries-
go, sino una ley general de consultas que no puede ser 
considerada inconstitucional por el sólo hecho de que 
pueda ser utilizada para esa finalidad. Como ya hemos 
dicho varias veces, una ley general nunca puede ser 
declarada inconstitucional en el marco de un proceso 
de control abstracto por el mero riesgo de que un acto 
de aplicación, entre los muchos que permite, pudiera 
eventualmente entrar en contradicción con la Consti-
tución. Y teniendo en cuenta siempre la fórmula con-
creta en que se plantease y no a partir de un contenido 
imaginario, como hace el recurso.

Pero es que además tampoco puede afirmarse que este 
caso hipotético debiera tener una solución como pro-
pugna el recurso por dos razones. En primer lugar, 
porque si existe una «reserva material» ésta sería, co-
mo se ha indicado, la que impide que el referéndum se 
utilice para cuestiones que no sean de especial tras-
cendencia política. Y en segundo lugar, porque no se 
desprende de forma clara e inequívoca de la Consti-
tución, ni de la ley reguladora de las modalidades de 
referéndum, que los ciudadanos no puedan ser pregun-
tados sobre cuestiones de relevancia política por otros 
medios, siempre que no pretendan conseguir los efec-
tos propios de un referéndum en los términos que ex-
presa la jurisprudencia constitucional y que antes se 
han recogido.

La diferencia no juega en este terreno, que sería ade-
más de difícil interpretación en muchos casos, sino en 
la diferente naturaleza y el diferente valor político y 
jurídico que se da entre el referéndum, como expresión 
concreta del derecho fundamental del artículo 23.1 
CE y las consultas populares no referendarias enten-
didas como un mecanismo que no pretende revestirse 
de aquellas características. El hecho mismo de que el 
artículo 92.1 CE diga que las decisiones políticas de 
especial trascendencia «podrán» ser sometidas a refe-
réndum avala la lectura flexible que se acaba de pro-
poner, porque el uso de este término potestativo difí-
cilmente encaja con la voluntad constituyente de haber 
ésta querido establecer una reserva material en sentido 
excluyente.

Respecto al paralelismo entre el régimen jurídico de 
los referéndums y el previsto en el Título II de la ley 
para las consultas no referendarias, un análisis preci-
so y riguroso de los preceptos impugnados pone de 
relieve que existen diferencias notables entre ambos 
que impiden hablar de un procedimiento referendario 
o electoral «encubierto». Y esto no sólo porque el de-
recho que se ejerce en este caso no es el del artículo 
23.1 CE, como se ha dicho tantas veces, sino porque 
existen otras muchas variables.

En este punto el recurso olvida que todo proceso de 
participación debe contar con un sistema de garantías. 
Esencialmente la identificación de su ámbito subjetivo, 
un procedimiento que asegure la efectiva aplicación 
de los principios de transparencia, publicidad, clari-
dad, acceso a la información, pluralismo, neutralidad 
institucional y un sistema de garantía para la fiabilidad 
de la participación y del resultado. El recurso conside-
ra estos elementos como si fueran un monopolio de los 
referéndums pero este planteamiento es erróneo por-
que cualquier proceso participativo que se precie y se 
quiera establecer de forma seria y rigurosa debe con-
tar con ellos.

A pesar de ello y contestando directamente a los «pa-
ralelismos» o «identidades» que el recurso dice apre-
ciar, vamos a destacar a continuación las diferencias 
esenciales que se dan entre la modalidad referendaria 
y la de las consultas reguladas en el Título II de la ley 
impugnada.

El recurso pone especial énfasis en presentar el «cuer-
po electoral» como si fuera el destinatario único de 
la consulta, considerando además que el hecho de que 
los titulares del derecho de voto puedan participar en 
la consulta supone que la misma se fundamenta en el 
cuerpo electoral como es lo propio del referéndum. Sin 
embargo, se olvidan dos cosas muy importantes. En 
primer lugar, que el «cuerpo electoral» sólo actúa co
mo tal cuando se ejerce el derecho de participación po
lítica del artículo 23.1 CE, cosa que no sucede en este 
caso, como ya se ha argumentado en el anterior apar-
tado 5. Y en segundo lugar, que del Título II de la ley, 
y más concretamente de los artículos 3.3 y 5, no se 
desprende esa identidad de sujeto, porque las consul-
tas pueden ser generales o sectoriales, las personas le-
gitimadas para participar no han de coincidir siempre 
con los titulares del derecho de sufragio y las convo-
catorias concretas de cada consulta son las que han de 
determinar, dentro del universo previsto en el artículo 
5 de la ley, aquellas personas que, por la naturaleza de 
la consulta, pueden participar en la misma (apartado 
2 del artículo 5). La posibilidad de que puedan par-
ticipar en las consultas los mayores de dieciséis años 
supone, por sí sola, una diferencia relevante respecto 
del cuerpo electoral, a lo que hay que añadir la even-
tual participación de los ciudadanos nacionales de los 
estados miembros de la Unión Europea o de terceros 
estados si reúnen las condiciones de residencia previs-
ta en la ley.

El recurso intenta presentar esta ampliación subjetiva 
como un nuevo incumplimiento constitucional por en-
tender que se amplían los titulares del derecho de voto. 
Esto podría ser cierto si el derecho que se ejerce fuera 
el del artículo 23.1 CE, pero no es el caso, porque la 
ley no se basa en este derecho como fundamento de la 
participación que regula, como ya se ha dicho, y por 
esta razón define un modelo de legitimación propio y 
específico.
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2. En relación con el procedimiento, la atenta lectu-
ra de los preceptos impugnados pone de manifiesto 
que no se pretende establecer una regulación «electo-
ral» sino una regulación propia y específica para las 
consultas dentro del marco de configuración que dis-
pone el legislador. En ningún momento se desprende 
de la ley que el procedimiento de realización de las 
consultas no referendarias se base, como dice la STC 
103/2008, en el censo electoral, se gestione por la ad-
ministración electoral y se asegure con las garantías 
jurisdiccionales específicas que determina la legisla-
ción electoral (LOREG).

La previsión de un registro de participación es un ins-
trumento necesario para la aplicación de la ley en sus 
diferentes modalidades de convocatoria (general o 
sectorial o por selección de colectivos concretos). Es 
un elemento de garantía indispensable de cualquier 
procedimiento participativo sin el cual no podría veri-
ficarse en unas condiciones mínimas de fiabilidad. Es 
un instrumento necesario asimismo para poder llevar 
a cabo las consultas y eso no lo convierte, sin más, en 
un censo «electoral» como pretende el recurso.

Además, contestando específicamente a la denuncia 
que en este punto hace el recurso sobre la cesión de da-
tos para integrar el registro de participación a partir de 
los datos obrantes en el registro de población de Cata-
luña, hay que recordar que la Ley orgánica 15/1999, de 
protección de datos de carácter personal, permite esta 
cesión cuando así lo autorice una ley, como ocurre en 
este caso (artículo 6.2), autorización que está perfecta-
mente justificada por tratarse de una cesión vinculada 
directamente al ejercicio de una competencia estatuta-
ria como es la que reconoce el artículo 122 EAC.

En lo que concierne a la realización de las consultas, 
no cabe duda alguna de que su desarrollo debe contar 
con unos requisitos que permitan aplicar los principios 
que señalan los artículos 2.1 y 13.1 de la ley (fiabili-
dad, transparencia, neutralidad, objetividad y cumpli-
miento del régimen jurídico previsto), ya que sin ellos 
el proceso participativo carecería de rigor alguno y 
eso afectaría, como es lógico, a su resultado. Por eso 
es totalmente lógico y normal que la ley garantice la 
participación de los agentes políticos y sociales en el 
proceso (partidos políticos, organizaciones interesa-
das), asegure el debate público para la información y 
el contraste de posiciones sobre el objeto de la consul-
ta mediante la correspondiente campaña y el uso, en 
su caso, de los medios de comunicación de titularidad 
pública, y obligue al poder público convocante a abrir 
un periodo de difusión institucional.

3. Como es lógico, la ley también debe regular cómo 
se manifiesta la opinión, esto es, como se ejerce el de-
recho de participación. De acuerdo con el artículo 3.1 
la opinión se manifiesta «mediante votación», lo que 
no significa, como se ha expuesto antes, que se ejerza 
el derecho de voto o sufragio activo del artículo 23.1 
CE. El recurso parte de este implícito pero lo cierto es 

que la ley no articula la participación sobre el ejerci-
cio del derecho de voto de ese precepto constitucional 
sino que únicamente indica que la opinión se expre-
sa por medio de un sistema de votación. La votación 
constituye, pues, el instrumento mediante el cual se 
conoce y recoge la opinión manifestada, como suce-
de, por lo demás, en muchos ámbitos públicos y priva-
dos, donde se valoran iniciativas o propuestas o inclu-
so se eligen personas o se toman decisiones mediante 
un sistema de votación, sin que ello pueda confundirse 
con el ejercicio del derecho constitucional de partici
pación política del artículo 23.1 CE.

4. El sistema de garantías previsto en la ley tampoco 
puede verse como un intento de regular o suplantar 
una administración electoral. La ley no pretende es-
to. Sólo pretende asegurar la fiabilidad, transparencia, 
neutralidad y objetividad de los procesos de consulta 
mediante unos mecanismos (la Comisión de Control, 
las Comisiones de Seguimiento y las Mesas de Con-
sultas) que permitan garantizar que tales requisitos se 
cumplen.

Obviamente no se trata de organismos electorales ni 
de una administración electoral, porque el procedi-
miento no tiene esta naturaleza por no estar en juego 
el derecho del artículo 23.1 CE. Y esto supone que los 
órganos de garantía sean también distintos en cuanto a 
su composición y forma de designación a los de la ad-
ministración electoral, siendo importante destacar en 
este sentido el hecho de que no incorporan miembros 
del poder judicial, circunstancia que según la STC 
103/2008 sería necesaria si se tratara de un verdadero 
procedimiento electoral.

Finalmente, cabe señalar que el sistema de garantías 
también difiere del electoral cuando se trata de la ga-
rantía jurisdiccional. No existe aquí tampoco conten-
cioso-electoral como sistema de control judicial es-
pecial en los términos establecidos para los procesos 
electorales en la LOREG, sino un régimen de control 
ordinario de los actos administrativos, de acuerdo con 
la naturaleza de la Comisión de Control, que es la úl-
tima instancia decisoria en relación con todas las in-
cidencias que puedan plantearse en las consultas no 
referendaria (artículo 15 de la ley).

5. Para terminar este apartado, esta parte considera 
necesario destacar otras diferencias importantes que 
se dan entre una regulación referendaria y la que con-
templa la ley impugnada. El recurso hace hincapié en 
los paralelismos pero omite la existencia de otros ele-
mentos que amplían las diferencias que se acaban de 
exponer.

Uno de ellos es que el diseño de las consultas popula-
res no referendarias se plantea como un cauce espe-
cialmente flexible en cuanto a su ejercicio, en contras-
te con la excepcionalidad que tiene el referéndum por 
basarse éste en el derecho del artículo 23.1 CE, con 
las consecuencias que esto supone y que resalta la ju-
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risprudencia constitucional. Y una buena muestra de 
esa flexibilidad es que las consultas no referendarias 
admiten diversos formatos por razón de su ámbito te-
rritorial (nacional, municipal o supramunicipal) o de 
su alcance general o sectorial.

Otros aspectos diferenciales a destacar son el princi-
pio de voluntariedad en la composición de las Mesas 
de Consultas o la ausencia en la ley de un régimen 
sancionador, elemento básico de garantía de todo pro-
ceso de naturaleza electoral.

Otro aspecto a destacar es el hecho de que la convoca-
toria de las consultas no se reserve a la iniciativa ins-
titucional (Generalidad y entidades locales) sino que 
se reconozca en términos especialmente reforzados 
el derecho de iniciativa ciudadana (artículos 30 a 39), 
iniciativa que obliga a convocar la consulta si se cum-
plen los requisitos legales exigibles. Existe aquí otra 
diferencia importante con el referéndum que demues-
tra el simplismo mediante el cual el recurso desarrolla 
su argumentación cuando afirma que la Ley 10/2014 
regula un procedimiento electoral y con ello subvierte 
el contenido de la legislación y vulnera las competen-
cias del Estado en esta materia (art. 81.1 CE). No hay 
tal subversión ni vulneración por la sencilla razón de 
que la ley ni pretende ni hace un regulación de natura-
leza electoral, tal y como ha quedado expuesto.

Para confirmarlo definitivamente resulta obligado re-
cordar que este tipo de regulación (la electoral) es la 
que se encuentra en la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de 
consultas populares por vía de referéndum, en cohe-
rencia con la naturaleza de estas consultas. El recurso 
olvida de nuevo que el Parlamento ya ha regulado las 
consultas referendarias en esa ley y que la finalidad de 
la ahora impugnada no es la de volver a regular un re-
feréndum, lo que sería incoherente y absurdo, sino la 
de establecer una modalidad distinta de consulta po-
pular.

VII

El Título II de la Ley puede ser un cauce legal 
idóneo para el ejercicio del «derecho a decidir» 
en los términos expuestos en la STC 42/2014, de 
25 de marzo

1. Como ya se señaló en el escrito mediante el cual se 
pide el levantamiento de su suspensión, es público y 
notorio que la aprobación de la ley impugnada guarda 
relación con el proceso democrático y social abierto 
en Cataluña desde hace unos años, que tiene como ob-
jetivo que el pueblo de Cataluña pueda ser consultado 
sobre su futuro político.

Sin embargo, ello no significa, tal y como se ha dicho 
también, que la ley sea una ley sólo para esa consulta, 
dado que tiene un alcance general y está pensada pa
ra ser aplicada a conocer la opinión de los ciudadanos 

sobre cualquier asunto de competencia autonómica o 
local. El hecho de que la ley pueda ser utilizada pa-
ra hacer una consulta sobre el «derecho a decidir» no 
significa que su enjuiciamiento constitucional se haga 
a partir de esa única posibilidad, y no se consideran 
todas las demás expectativas que abre la ley respecto a 
cualesquiera otros asuntos de interés público, con per-
juicio directo del derecho de participación que recono-
ce la ley y de los principios y valores constitucionales 
y estatutarios citados reiteradamente en este escrito y, 
en definitiva, de la misma democracia.

A lo largo de este escrito ya se ha insistido suficien-
temente sobre esta cuestión, sobre todo porque el re-
curso de inconstitucionalidad se ha planteado erró-
neamente sobre esta hipótesis, negando la realidad 
del contenido de la ley y presentándola como la ley del 
«referéndum sobre la independencia de Cataluña». No 
nos cansaremos de insistir en que este enfoque reve-
la un evidente fraude procesal porque quiere convertir 
el marco de un recurso de inconstitucionalidad en un 
impugnación «ad casum», que sólo podría plantearse 
a partir de un acto de aplicación de la ley, bien im-
pugnando directamente ese acto, bien mediante una 
cuestión de inconstitucionalidad si se considerara que 
el problema de constitucionalidad reside en la ley que 
le da cobertura.

2. Aunque no sea estrictamente necesario entrar en es-
te aspecto concreto de la aplicación de la ley por ra-
zón de la naturaleza abstracta del recurso que se acaba 
de comentar, el hecho de que se haya convocado me-
diante el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, una 
consulta popular sobre el futuro político de Cataluña 
(que ha sido también objeto de impugnación en sede 
constitucional) invita a esta parte a entrar en esta cues-
tión, porque no se quiere eludir el problema de fondo 
sino poner de relieve que el Título II de la ley también 
puede dar cobertura a una consulta sobre el futuro po-
lítico de Cataluña si la convocatoria que se hace en 
aplicación de la ley no se formula como un referéndum 
de autodeterminación, sino en unos términos muy dis-
tintos.

En efecto, esta clase de consulta «no referendaria» y 
que no es de «autodeterminación» podría realizarse en 
el marco del Título II de la Ley 10/2014, porque esta 
posibilidad tiene un claro apoyo en la doctrina que el 
propio Tribunal Constitucional ha establecido recien
temente en la STC 42/2014, de 25 de marzo, si se dan 
las condiciones políticas y jurídicas que establece la 
misma.

Esta sentencia, que a continuación vamos a recordar 
y que de forma incomprensible omite el recurso, otor-
ga al «derecho a decidir» un reconocimiento consti
tucional claro y avala la posibilidad de una consulta 
en unos términos que la ley impugnada consideramos 
que respeta.
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3. La STC 42/2014 resolvió la impugnación de la Re-
solución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de 
enero de 2013, por la que se aprobaba la Declaración 
de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Ca-
taluña.

De la lectura de la resolución parlamentaria no cabe 
duda alguna de que su finalidad era la de dar un res-
paldo político solemne al ejercicio del llamado «dere-
cho a decidir» del pueblo de Cataluña en relación a su 
futuro político colectivo. Así se desprende con meri-
diana claridad de su preámbulo, cuando subraya la vo-
luntad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar 
libre y democráticamente su futuro colectivo «por me
dio de una consulta» e invoca como precedente de ese 
derecho otras resoluciones del mismo Parlamento y 
como fundamento democrático las últimas elecciones 
al Parlamento de Cataluña celebradas el día 25 de no-
viembre de 2012, que expresaron y confirmaron esta 
voluntad de forma inequívoca al haber dado una clara 
mayoría a las fuerzas políticas que en sus programas 
electorales destacaban de forma especial su apuesta 
por el derecho a decidir.

La Resolución 5/X fue adoptada para iniciar el proce-
so para hacer efectivo el derecho a decidir, de acuerdo 
con los principios establecidos en la misma, entre los 
que hay que destacar, a los efectos que aquí nos ocu-
pan, el de legitimidad democrática, el de legalidad y el 
del diálogo y negociación con el Estado.

4. En la sustanciación de la impugnación se planteó 
el debate acerca de si una resolución como la 5/X po-
día ser objeto de un juicio de constitucionalidad por 
razón de su naturaleza parlamentaria y política (ejer-
cicio de la función de impulso de la acción de gobier-
no). Sin pretender reabrir aquí ese debate, interesa des-
tacar que el Tribunal consideró que «sin perjuicio de 
su marcado carácter político, la Resolución 5/X tiene 
carácter jurídico y, además, produce efectos de esa na
turaleza».

Por esta razón, el Tribunal entró en el análisis de la 
adecuación constitucional de la resolución y determi-
nó en el fallo la estimación parcial de la impugnación, 
declarando inconstitucional y nulo su principio prime-
ro (soberanía) pero considerando constitucional el res-
to de la declaración, con la única salvedad de que las 
referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de 
Cataluña» debían ser interpretadas en el sentido ex-
puesto en los FJ 3 y 4 de la Sentencia.

Al dar valor jurídico a la Resolución y reconocer la 
constitucionalidad de la misma en esos términos, es 
lógico entender que el Tribunal admitió la posibilidad 
de realizar la consulta, ya que, si no fuera así, debería 
haber declarado la inconstitucionalidad de toda ella, 
pues esa era y es, clara e inequívocamente, su finali-
dad. Toda la resolución 5/X se basa en esa hipótesis 
y los principios que contiene se formulan como prin-
cipios que deben inspirar el proceso para ejercer el 

«derecho a decidir», esto es, para que los ciudadanos 
puedan ser consultados sobre el futuro político de Ca
taluña.

Este es, pues, el marco referencial de la doctrina esta-
blecida por el Tribunal cuando interpreta el sentido y 
alcance del derecho a decidir para hacerlo compatible 
con la Constitución, y a dicho efecto hace una serie de 
declaraciones muy importantes en el sentido que: 

a) El «derecho a decidir de los ciudadanos de Catalu-
ña» no puede ser entendido como una manifestación 
de un derecho a la autodeterminación no reconocido 
en la Constitución, o como una atribución de sobera-
nía no reconocida en ella, pero sí «como una aspira
ción política a la que sólo puede llegarse mediante un 
proceso ajustado a la legalidad constitucional».

b) Una Comunidad Autónoma no puede unilateral-
mente convocar un referéndum de autodeterminación 
para decidir sobre su integración en España, conclu-
sión que el mismo Tribunal reconoce expresamente 
que es «del mismo tenor» que la que formuló la Corte 
Suprema del Canadá en su pronunciamiento de 20 de 
agosto de 1998.

c) En base al principio de «legitimidad democrática» 
invocado por la Resolución impugnada, es posible re-
conocer que una «minoría pueda hacer propuestas y 
expresarse sobre las de la mayoría, pues un elemen-
to basilar del principio democrático es el proceso de 
construcción de decisiones y la democracia tiene im-
portancia como procedimiento y no sólo como resul-
tado».

d) La Constitución no aborda ni puede abordar expre-
samente todos los problemas que se pueden suscitar en 
el orden constitucional, en particular los derivados de 
la voluntad de una parte de alterar su estatuto jurídi-
co. Los problemas de esta índole no pueden ser resuel-
tos por el Tribunal Constitucional, cuya función es la 
de velar por la observancia estricta de la Constitución. 
Razón por la cual, los poderes públicos y muy espe-
cialmente los poderes territoriales «son quienes están 
llamados a resolver mediante el diálogo y la coopera-
ción los problemas que se desenvuelven en este ámbi-
to».

e) La primacía de la Constitución no implica una obli-
gación de adhesión a la misma porque no determina 
un modelo de «democracia militante», como ya ha-
bía reconocido la jurisprudencia constitucional en 
otras ocasiones (SSTC 48/2003, FJ 7; 5/2004, FJ 17; 
235/2007, FJ 4; 12/2008, FJ 6; o 31/2009, FJ 13). Por 
consiguiente, el planteamiento de concepciones que 
pretendan modificar el fundamento mismo del orden 
constitucional «tiene cabida en nuestro ordenamien
to, siempre que no se proponga o defienda a través de 
una actividad que vulnere los principios democráticos, 
los derechos fundamentales o el resto de los mandatos 
constitucionales, y el intento de su consecución efecti
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va se realice en el marco de los procedimientos de re
forma de la Constitución».

f) La apertura de un proceso de tales características 
no esta predeterminada en cuanto al resultado pero el 
deber de «lealtad constitucional» por parte de los po-
deres públicos requiere que si una Asamblea legisla-
tiva de una Comunidad Autónoma formula una pro-
puesta de reforma constitucional en tal sentido, y en 
base a los artículos 87.2 y 166 CE, el Parlamento espa-
ñol «deberá entrar a considerarla».

5. La síntesis de la doctrina establecida en la STC 
42/2014 no puede ser otra que la que admite la posibi
lidad de una consulta sobre el futuro político de Cata
luña, porque, si no fuera así, tal y como se ha dicho, el 
Tribunal hubiera tenido que declarar inconstitucional 
toda la resolución, una vez reconocido que tiene efec-
tos jurídicos, porque la finalidad que persigue la reso-
lución es inequívocamente la de iniciar el proceso para 
hacer la consulta.

Ahora bien, para que esa consulta sea «constitucio-
nal», el Tribunal establece dos límites infranqueables. 
El primero es que esa consulta no se plantee unila-
teralmente como un «referéndum de autodetermina-
ción» para decidir sobre la integración en España de 
una comunidad autónoma. El segundo es que la con-
sulta no ignore que la concreción efectiva del derecho a 
decidir debe realizarse siempre en el marco de los pro-
cedimientos de reforma constitucional.

Por tanto, respetando estos dos límites, el derecho a 
decidir, entendido en el sentido que expone la senten-
cia, puede prepararse, defenderse y también expresar
se en base al principio democrático y, dentro de ese 
margen, cabe considerar la posibilidad de una consulta 
al pueblo de Cataluña siempre que cumpla con los dos 
requisitos anteriormente expuestos.

Como reconoce la misma sentencia, la defensa de 
concepciones que pretendan modificar el fundamen-
to mismo del orden constitucional, no solo es posible 
dentro de una Constitución «no militante» sino que 
debe considerarse como una cuestión política que no 
puede resolverse en términos estrictamente jurídicos, 
más allá de los límites mismos que impone la Cons-
titución y la función del Tribunal Constitucional, que, 
como él mismo destaca en la sentencia, es la de velar 
por la observancia estricta de la Constitución y no la 
de resolver problemas de índole esencialmente polí-
tica.

La necesidad de deslindar el plano político y el plano 
jurídico en una cuestión como esta se encuentra meri-
dianamente expuesta en la sentencia cuando hace hin-
capié en el principio de diálogo y cooperación entre 
los poderes territoriales y también en la referencia ex-
presa que se hace al pronunciamiento de la Corte Su-
prema del Canadá, de 20 de agosto de 1998, cuya filo-
sofía básica recoge la misma STC 42/2014.

La idea de fondo que subyace en ambos casos, es, en 
definitiva, la de salvaguardar la legalidad constitucio-
nal mediante los dos límites antes mencionados (im-
posibilidad de un referéndum unilateral de autodeter-
minación y reforma constitucional), pero admitiendo 
que entre los mismos existe un amplio espacio para 
la decisión política apelando a que esta se adopte por 
medio del diálogo y la negociación entre las partes im-
plicadas. En este sentido, la referencia explícita al pro-
nunciamiento de la Corte Suprema del Canadá pone 
de relieve la legitimidad de impulsar una consulta que 
no sea un referéndum de autodeterminación en base a 
la cual pueda iniciarse, según su resultado, un proceso 
de reforma constitucional sin un desenlace predeter-
minado. Y también pone en valor que una consulta de 
estas características aconseja que exista a ser posible 
una voluntad de acuerdo entre las partes para poder 
afrontar, en su caso, y en las condiciones idóneas, un 
posterior proceso de reforma constitucional.

6. Si este análisis de la STC 42/2014 es correcto, no 
existe ningún obstáculo para admitir que el «derecho 
a decidir» pueda prepararse, defenderse y expresarse 
(como dice la sentencia) mediante una consulta a los 
ciudadanos para conocer si la aspiración política de 
modificar el estatuto constitucional de Cataluña cuen
ta con un apoyo social suficiente. Nadie puede discutir 
la importancia de este requisito desde el punto de vista 
lógico y democrático, pues si no existe esa base social 
mayoritaria, no tendría ningún sentido iniciar un com-
plejo proceso de reforma constitucional como el que 
debería seguirse en un caso como este.

Esta conclusión encaja perfectamente con la formula-
da públicamente por el ex vicepresidente del Tribunal 
Constitucional F. Rubio Llorente (El País, 8 de oc-
tubre de 2012) en los siguientes términos: 

«Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa 
por todo el territorio del Estado, como sucede en al-
gunos países del Este de Europa, sino concentrada en 
una parte definida, delimitada administrativamente y 
con las dimensiones y recursos necesarios para cons-
tituirse en Estado, desea la independencia, el principio 
democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos 
formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución 
lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a 
ese extremo, hay que averiguar la existencia y solidez 
de esa supuesta voluntad».

Así, pues, la posibilidad de realizar una consulta pre
via y no referendaria para conocer la opinión de los 
ciudadanos y comprobar si existe o no una mayoría 
social favorable al cambio de estatuto constitucional 
no sólo tiene cabida en el marco de la STC 42/2014 
sino que también viene impuesta por el más elemental 
sentido común, siempre que esta consulta no pretenda 
ser un referéndum unilateral de autodeterminación ni 
pretenda obviar los procesos de reforma constitucio-
nal.
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Pues bien, si trasladamos esto al marco concreto de la 
ley impugnada, podemos observar que no hay nada en 
ella que permita concluir que las consultas populares 
no referendarias que contempla superen los límites es-
tablecidos en la STC 42/2014. Es decir, que las consul-
tas que regula puedan ser un verdadero referéndum y 
menos aún de autodeterminación, o que puedan servir 
para alterar, por sí mismas, el marco constitucional o 
legal.

No hay más que ver en este sentido que las consultas 
deben hacerse siempre en el ámbito de las competen-
cias de la Generalidad (art. 1.1), que lo que se recaba 
es sólo la opinión de los ciudadanos y que sus efectos 
se circunscriben exclusivamente a la valoración polí-
tica de su resultado y su influencia en la posterior ac-
tuación institucional, sin otras consecuencias jurídicas 
(art. 8).

El Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convo-
catoria de la consulta popular no referendaria sobre el 
futuro político de Cataluña que se ha dictado al am-
paro de la ley impugnada pone de relieve como ésta 
respeta los dos requisitos y límites establecidos por la 
STC 42/2014, porque el decreto de convocatoria no es, 
ni pretende ser, una convocatoria de un referéndum 
unilateral de autodeterminación, ni su objeto va más 
allá de pretender conocer la opinión de los ciudada-
nos sobre el futuro político de Catalunya con la única 
finalidad, en su caso, de iniciar un proceso de reforma 
constitucional.

Así resulta claramente del artículo 2 del decreto cuan-
do dice textualmente que «el objeto de la consulta es el 
de conocer la opinión de las personas llamadas a par-
ticipar sobre el futuro político de Cataluña, según los 
términos de la propuesta recogida en el artículo 3, con 
la finalidad que la Generalidad pueda ejercer con ple
no conocimiento de causa la iniciativa legal, política e 
institucional que le corresponde». Iniciativa que no es 
otra, tal y como dice expresamente el preámbulo del 
mismo decreto, que la de iniciar un proceso de refor
ma constitucional ante las instituciones del Estado, al 
amparo de la potestad que los artículos 61 EAC y 87 y 
166 CE atribuyen a la Generalidad.

El decreto de convocatoria, como acto de aplicación 
de la ley, pone en evidencia la tesis del recurso cuando 
dice y repite constantemente que la ley impugnada tie-
ne como último objetivo «dotar de cobertura jurídica 
necesaria la convocatoria de un referéndum sobre la 
independencia de Cataluña». Ya hemos insistido bas-
tante en que el Título II no establece ni regula con-
sultas referendarias y así lo demuestra la aplicación 
que hace el decreto 129/2014, que resulta ser, siguien-
do la línea argumental del recurso, la prueba evidente 
de que la ley no se ha utilizado para lo que el recurso 
dice que sirve. Porque los términos en que se formu-
la la convocatoria no permiten hablar de referéndum 
de autodeterminación en ningún caso y sí, en cambio, 
de una consulta no referendaria pensada únicamente 

para constatar si existe o no una mayoría social sufi-
ciente para que las instituciones catalanas tengan ple-
no y mejor conocimiento de causa para impulsar, en su 
caso, un proceso de reforma de la Constitución en el 
marco de los artículos 87 y 166 CE y 61 EAC.

7. Así, pues, la ley impugnada constituye una vía o un 
cauce legal que puede servir, entre otras finalidades, 
también para expresar el «derecho a decidir» de los 
ciudadanos de Catalunya dentro de los parámetros de 
actuación política que reconoce la STC 42/2014 y res-
petando los principios constitucionales que en este ca-
so deben tenerse en cuenta según dicha sentencia.

Obviamente estos principios se podrían cumplir tam-
bién mediante otras fórmulas, especialmente en el 
marco de un eventual diálogo y negociación entre el 
Estado y la Generalidad. Ese sería el escenario idó-
neo a considerar, tal y como propugna la STC 42/2014 
cuando alude al diálogo institucional. Pero esto tras-
ciende ya el plano jurídico y entra de lleno en lo po-
lítico.

Si este diálogo y negociación pueden ser deseables 
en el marco de un proceso de estas características, lo 
cierto es que la STC 42/2014 no lo exige como condi-
ción para que la aspiración política del derecho a deci-
dir (que no derecho de autodeterminación) pueda pro-
pugnarse, defenderse y expresarse en base al principio 
democrático. Como se dice en la letra a) del FJ 4 de la 
sentencia, la legitimidad democrática «exige que la mi
noría pueda hacer propuestas y expresarse sobre las de 
la mayoría». Este derecho no puede ser negado cuan-
do la fórmula utilizada no es de ruptura sino de mera 
«constatación» de una realidad social como premisa 
para poner en marcha un proceso de reforma constitu-
cional, en su caso.

La referencia expresa que hace la STC 42/2014 al pro-
nunciamiento de la Corte Suprema del Canadá de 20 
de agosto de 1998, es muy clara al respecto, porque 
ese pronunciamiento rechaza la ruptura (referéndum 
unilateral de autodeterminación) pero no el derecho de 
los ciudadanos de una provincia del Canadá a poder 
ser consultados sobre un eventual proceso de indepen-
dencia, sin perjuicio de la necesaria reforma constitu-
cional que eso representaría para convertirse en una 
realidad jurídica.

El recurso se refiere de forma sesgada e impropia a 
una pretendida voluntad de que la ley sirva para reali-
zar lo que considera un referéndum sobre la indepen-
dencia, dando a entender que se trata de un verdadero 
referéndum de autodeterminación. Sin embargo, nin-
gún precepto de la ley, absolutamente ninguno, permi-
te llegar a semejante conclusión, dejando siempre de 
lado el hecho incontrovertible de que la Ley 10/2014 
es una ley general habilitadora de múltiples y diversas 
consultas y no solo de ésta.

Pero aun entrando en el juego del recurso, aunque sea 
a efectos meramente dialécticos, la STC 42/2014 y el 
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mismo decreto 129/2014 de convocatoria de una con-
sulta popular no referendaria sobre el futuro político 
de Cataluña, pone en evidencia el error de plantea-
miento del recurso y sobre todo, hablando en térmi-
nos estrictamente jurídicos, lo improcedente que sería 
abordar el debate constitucional sobre la ley en base al 
enfoque que pretende la parte recurrente.

8. Hay que destacar por último que el marco de una 
consulta no referendaria sobre una cuetión que pudiera 
implicar una ulterior reforma constitucional, sería per-
fectamente compatible con la doctrina que considera 
que en un supuesto como este sería discutible realizar 
un referéndum consultivo que implique la reconsidera-
ción del orden constituido, pues en este caso el cauce 
constitucionalmente previsto no es otro que el de la re-
visión formal de la Constitución y el posterior referén-
dum de modificación preceptivo (art. 168.3 CE).

Esta doctrina se ha deducido de la STC 103/2008, FJ 
4 pero, sin necesidad ahora de matizar y precisar su 
alcance, lo que interesa aquí destacar es que el caso 
enjuiciado era el de una consulta que, por la naturaleza 
del derecho que se iba a ejercer (derecho de sufragio 
activo del artículo 23.1 CE), el Tribunal consideró que 
era materialmente un «referéndum» y que, por tanto, 
ello engendraba el problema acabado de exponer.

Sin embargo, el supuesto que aquí nos ocupa es muy 
distinto porque se trata de un formato de consulta que 
no comporta el ejercicio de ese derecho fundamental 
y se limita a recabar una opinión de los ciudadanos 
sin los efectos y la solemnidad propios de un referén-
dum. Por consiguiente, la consulta no referendaria que 
regula el Título II no interfiere en ese conflicto cons-
titucional y la hace idónea como instrumento partici-
pativo para conocer la opinión de los ciudadanos, sin 
anudar a ello otro efecto que el que recoge el artículo 
8 de la ley.

VIII

La regulación de las consultas populares no 
referendarias de ámbito local no vulnera las 
competencias básicas en materia local

1. El recuso hace una mención aparte a las consultas 
no referendarias de ámbito local porque la tesis que lo 
inspira resultaría forzada de aplicar a este supuesto, al 
haber centrado la esencia de la argumentación en que 
la ley tiene como objetivo último la realización de un 
referéndum sobre la independencia de Cataluña. Este 
enfoque sólo tiene sentido en el caso de una consulta 
de ámbito catalán, pero lo pierde cuando se trata de 
consultas municipales o supramunicipales. Sin embar-
go, también son objeto de impugnación por una pre-
sunta infracción de la normativa básica estatal y de la 
Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las 
distintas modalidades de referéndum (LOMR).

De acuerdo con la disposición adicional de la LOMR, 
esta ley no alcanza a regular las consultas populares 
que puedan celebrarse por los Ayuntamientos relativas 
a asuntos relevantes de índole municipal, que se rigen 
según lo previsto en la legislación local y a salvo, en 
todo caso, de la competencia del Estado para su auto-
rización. El artículo 71 de la Ley de bases de régimen 
local (LBRL) se refiere a estas consultas precisando 
que son aquellas que versan sobre asuntos de «especial 
relevancia» para los intereses de los vecinos y reitera 
la necesidad de la autorización del Estado.

Se ha discutido sobre la naturaleza referendaria o no 
de estas consultas municipales y existen pronuncia-
mientos del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado 
y de la Junta Electoral Central que no son concluyen-
tes al respecto.

Sin embargo, hay varios elementos que permiten 
apuntar claramente hacia la naturaleza referendaria de 
la modalidad de consulta del artículo 71 LBRL, co-
mo son el hecho de que se haga referencia a la misma 
en la LOMR a los efectos de recordar la competen-
cia del Estado para su autorización o el presupuesto 
de aplicación que se reconduce específicamente a los 
asuntos «relevantes» de índole municipal (LOMR) o a 
los asuntos de «especial relevancia» en la terminolo-
gía del artículo 71 LBRL. Estos elementos permiten 
establecer una conexión innegable, respectivamente, 
con el artículo 149.1.32 CE y con el artículo 92.1 CE, 
sobre todo si a ello le añadimos que estas consultas se 
verifican mediante el ejercicio del derecho de sufragio 
por parte de los sujetos que integran el cuerpo electo-
ral, en este caso, las personas que pueden participar en 
las elecciones municipales.

Esta lectura es la que hace el recurso y la que hizo 
también en su día la ley catalana 4/2010, de 17 de 
marzo, de consultas populares por vía de referéndum, 
cuando integró estas consultas municipales dentro de 
esta modalidad participativa (Título III de la ley), de-
rogando su regulación anterior contenida en la legisla-
ción local catalana (disposición derogatoria de la ley). 
Esta regulación no deja lugar a dudas sobre la consi-
deración «referendaria» de estas consultas (art. 33) y 
deja a salvo, en coherencia con ello, la preceptiva auto-
rización del Estado (art. 35).

Curiosamente, y a pesar de su consideración como 
consultas referendarias, el Estado no impugnó en su 
día el Título III de la Ley 4/2010 (recurso número 
8912-2010) asumiendo, por tanto, la constitucionali-
dad de esta regulación, teniendo en cuenta que la mis-
ma respetaba, como se ha dicho, la competencia del 
Estado para su autorización.

2. Contrasta esa forma de actuar en el pasado con la 
del presente recurso, que intenta establecer una identi-
dad de objeto entre las consultas municipales a que se 
refiere la disposición adicional de la LOMR, el artícu-
lo 71 LBRL y el Título III de la Ley catalana 4/2010, 
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con las consultas populares no referendarias de ám-
bito local que ahora contempla el Título II de la Ley 
10/2014.

Pero al igual que sucede con las consultas no referen-
darias de ámbito catalán, la Ley 10/2014 está crean
do una figura nueva y distinta de participación que no 
tiene las características propias del referéndum y, por 
consiguiente, no altera ni modifica la regulación de las 
consultas municipales de características referendarias, 
como lo pone de relieve la ausencia de previsión dero-
gatoria alguna en este sentido en la Ley 10/2014 res-
pecto de lo dispuesto en la Ley 4/2010, cuyo régimen 
jurídico continúa vigente.

Y lo mismo puede decirse respecto de las consultas no 
referendarias supramunicipales, que el recurso consi-
dera inconstitucionales por no estar previstas en la le-
gislación básica local. Esta falta de previsión no puede 
utilizarse como argumento válido porque el hecho de 
no estar previstas no significa necesariamente que es-
tén prohibidas por la legislación básica. Pero lo que re-
sulta esencial en este caso es que se trata de una moda-
lidad de consulta también no referendaria creada por 
la Ley 10/2014 de forma parecida a lo que sucede con 
las otras consultas que contempla su Título II.

Si bien es cierto que la STC 31/2010, FJ 69 matiza 
que la competencia exclusiva del artículo 122 CE de-
be entenderse sin perjuicio de la competencia estatal 
relativa a las bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas, esta precisión debe entenderse 
limitada a la figura de las consultas municipales que 
reúnen las características propias de un referéndum, 
de acuerdo con lo que antes se ha expuesto. Pero al no 
existir una normativa básica sobre las consultas popu-
lares «no referendarias» como son las que contempla 
y regula el Título II de la Ley 10/2014, la exclusividad 
competencial de la Generalidad que establece el artí-
culo 122 EAC puede desplegar sus plenos efectos.

Por consiguiente, las consultas populares no referen-
darias de ámbito local que regula el Título II de la ley 
impugnada (tanto las municipales como las supramu-
nicipales), no infringen ninguna competencia básica 
estatal por tratarse de procedimientos participativos 
distintos del que prevé el artículo 71 LBRL, y no afec-
tan a estos, que, en el caso de Cataluña, disponen de 
un marco legal propio como es la Ley 4/2010.

IX

Conclusiones

De acuerdo con lo que se ha expuesto en estas alega-
ciones, pueden establecerse las siguientes conclusio-
nes en defensa de la constitucionalidad de los precep-
tos impugnados de la Ley 10/2014 y como fundamento 
para rechazar el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto contra los mismos: 

a) El recurso, tal y como se plantea, constituye un ver-
dadero fraude procesal por impugnar una ley bajo la 
hipótesis de un acto de aplicación de la misma, esto 
es, la convocatoria de una consulta sobre el «derecho 
a decidir» que el recurso califica de referéndum sobre 
la independencia de Cataluña. El recurso olvida que la 
ley no es una ley singular para esa finalidad sino una 
ley general que, en el marco de un proceso abstrac-
to de inconstitucionalidad, sólo puede contemplarse 
y enjuiciarse a partir de su contenido objetivo. Admi-
tir la lógica del recurso sería tanto como admitir que 
la ley puede ser manipulada en su contenido y obviar 
que las consultas populares no referendarias se prevén 
para que los ciudadanos de Cataluña puedan dar su 
opinión sobre cualquier actuación, decisión o política 
pública del ámbito competencial de la Generalidad y 
de las entidades locales, como se desprende con meri-
diana claridad de sus artículos 1.1 y 3.1. Esta conclu-
sión también afecta a la parte del recurso que se refiere 
al Título III de la ley, aunque no concrete finalmente 
ninguna impugnación contra los preceptos que lo in-
tegran.

b) La finalidad de la ley es desarrollar y dar contenido 
al mandato constitucional y estatutario de promover 
la participación ciudadana en los ámbitos a los que se 
extiende este mandato de acuerdo con los artículos 9.2 
CE y 4.2 EAC.

c) La ley se dicta al amparo del artículo 122 EAC que 
otorga a la Generalidad la competencia exclusiva pa-
ra establecer el régimen jurídico y regular el proce-
dimiento y la convocatoria de consultas populares, 
salvando la competencia estatal del artículo 149.1.32 
CE. También se dicta al amparo de una jurisprudencia 
constitucional que admite claramente la posibilidad de 
que el legislador, en este caso el catalán al amparo del 
mencionado artículo 122 EAC, pueda establecer y re-
gular consultas populares «no referendarias».

d) El Título II de la ley no establece ni regula una con-
sulta que pueda ser considerada como materialmente 
referendaria. De acuerdo con la jurisprudencia cons-
titucional, el referéndum es un instrumento de parti-
cipación política directa que forma parte del derecho 
fundamental del artículo 23.1 y que se ejerce mediante 
el sufragio activo y a través de un procedimiento elec-
toral como corresponde al derecho de voto. Sin em-
bargo, la ley no se basa en este derecho y configura 
un derecho «ex novo» y autónomo para que los ciu-
dadanos puedan manifestar su opinión «mediante vo-
tación», procedimiento que no debe entenderse como 
sinónimo de ejercicio del derecho de voto en el sentido 
del artículo 23.1 CE. La votación tiene en este caso un 
sentido y un valor meramente instrumental. Las con-
sultas por vía de referéndum ya las ha regulado el le-
gislador catalán en la Ley 4/2010 y la Ley 10/2014 no 
pretende derogarla.
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e) Por esta razón, las consultas populares no referen-
darias no pueden ser equiparadas a lo que representa 
un referéndum porque son una manifestación solemne 
de la voluntad general o de la soberanía popular impu-
table al cuerpo electoral cuando se ejerce el derecho 
de sufragio y en el marco de un proceso electoral en 
aplicación del artículo 23.1 CE. Sus efectos son sólo 
los de recoger la opinión de las personas que pueden 
participar en la consulta, que no tienen por qué coin-
cidir con el colectivo que integra el cuerpo electoral, a 
los únicos efectos que prevé el artículo 8 de la ley, ob-
viamente sin carácter vinculante.

f) Además de esta diferencia conceptual, la regulación 
del Título II no es materialmente electoral ni tampoco 
refleja miméticamente sus características. Esto es así 
por la definición abierta de los sujetos que pueden par-
ticipar en función de la naturaleza de cada consulta, 
por la naturaleza de los órganos encargados de velar 
por el correcto desarrollo de la consulta y por los otros 
elementos que integran el procedimiento, que tampo-
co son electorales. La existencia de algunas similitu-
des o analogías con el proceso electoral deviene inevi-
table por la voluntad del legislador de querer dotar a 
las consultas no referendarias de las máximas garan-
tías para cumplir los principios en que aquellas deben 
inspirarse.

g) Aunque en el marco de un recurso de inconstitucio-
nalidad no deben considerarse los supuestos hipotéti-
cos de aplicación de la ley cuando esta no es una ley 
singular o autoaplicativa, resulta procedente defender, 
a la vista del contenido del recurso, que la misma pue-
de dar cobijo a una consulta sobre el «derecho a de-
cidir» que respete los parámetros establecidos por la 
STC 42/2014, esto es, que no sea un referéndum unila-
teral de autodeterminación (cosa que nunca podría ser 
por su naturaleza «no referendaria») y siempre que no 
pretenda obviar los procesos de reforma constitucio-
nal para la concreción efectiva de la aspiración política 
que subyace en el derecho a decidir (cosa que tampoco 
podría ocurrir por los efectos que se anudan a este tipo 
de consultas según establece la misma ley).

h) Por último la ley no vulnera las competencias del 
Estado en materia básica local, porque no afecta a las 
consultas municipales que esa legislación contempla, 
sino que crea un procedimiento participativo nuevo, 
alternativo y no sustitutivo.

Por todo ello,

Solicita

Que teniendo por presentado en tiempo y forma el pre-
sente escrito y por evacuado el trámite conferido, se 
sirva estimar las alegaciones formuladas y, en sus mé-
ritos, dictar sentencia por la que se desestime íntegra-
mente el recurso de inconstitucionalidad promovido 
por el Presidente del Gobierno contra los artículos 3 a

 29, las disposiciones transitorias primera y segunda, y 
la disposición final primera de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consul-
tas populares no referendarias y otras formas de parti-
cipación ciudadana, y se declare la plena constitucio-
nalidad de los preceptos impugnados.

Barcelona para Madrid, a 16 de octubre de 2014

Antoni Bayona Rocamora
Letrado mayor

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposició de llei de mesures urgents per 
a fer front a l’emergència habitacional i a la 
pobresa energètica
Tram. 202-00062/10

Obertura de la tramitació
Reg. 80789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concor-
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d i 
concordants del Reglament, s’acorda d’admetre a trà-
mit la Proposició de llei de mesures urgents per a fer 
front a l’emergència habitacional i a la pobresa ener-
gètica; així mateix, de conformitat amb l’article 6.5 
s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control i a 
la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Po-
pular, representada per Mercè Pidemont Pujol, perquè 
la perfeccioni amb la recollida d’un mínim de 50.000 
signatures degudament autenticades, de conformitat 
amb el que disposa la damunt dita llei.

ILP de mesures urgents  
per fer front a l’emergència  
habitacional i a la pobresa  
energètica

I

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més 
afectades per la crisi econòmica. Segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars te-
nen tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 
no perceben cap ingrés.

Aquesta situació d’emergència social és especialment 
greu en l’àmbit de l’habitatge. El sobreendeutament 
hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més 
punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Co
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munitats Autònomes amb major nombre d’execuci
ons hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del 
Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 
2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execuci-
ons hipotecàries. En molts casos, aquest procediments 
comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual 
sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les 
entitats financeres. A la problemàtica de les execucions 
hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front 
al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l’any 
2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van 
produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impa-
gament del lloguer.

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu 
agreujat per l’existència d’un mercat privat de lloguer 
escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un 
parc d’habitatge social que permeti reallotjar les famí-
lies afectades. Segons la Conselleria de Territori i Sos-
tenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben 
als 30.000 –un 1% del parc habitacional–, front al 18% 
de què disposen els països de l’entorn europeu. L’exi
gua proporció d’habitatges econòmicament accessibles 
contrasta amb els 448.356 pisos buits –13% del parc–, 
que segons l’Institut Nacional Estadística es concen-
tren a Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar 
que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de 
pisos buits per part de famílies incapaces de fer front 
al pagament de l’habitatge.

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobre
sa energètica entesa com la dificultat per fer front a 
les factures de subministraments bàsics d’electricitat, 
gas i aigua. Els preus d’accés aquest subministraments 
s’han tornat inassequibles per a la població. Des de 
2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El 
Síndic de Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Ener-
gètica a Catalunya d’octubre de 2013 documenta els 
impactes socials, sanitaris i medioambientals de la po-
bresa energètica, i denuncia el sobreesforç que implica 
l’acumulació de deutes vinculats al pagament de fac-
tures de la llar. El mateix informe recorda que Segons 
l’Enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, 
a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– 
que no poden assumir la despesa de mantenir l’habi-
tatge a una temperatura adequada.

Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències 
Ambientals, només a l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del 
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les 
dificultats per fer front al pagament de l’habitatge i la 
pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vi-
des humanes.

El creixement d’aquesta situació d’emergència social i 
l’escassetat dels ajuts que reben les persones afectades 
contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per en
titats financeres i empreses de subministraments. Les 
cinc entitats financeres més grans de l’Estat espanyol 
–Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell– 

van tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal 
recordar, igualment, que des de que va començar la 
crisi les administracions públiques han transferit al 
voltant de 165.000 milions d’euros a les entitats finan-
ceres. L’Informe Emergencia Habitacional en el Esta-
do Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava 
com algunes de les entitats que més desnonen són pre-
cisament les que han concentrat la major part d’ajudes 
públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
ha xifrat en 80.000 els pisos buits nous a estrenar que 
resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot es-
tendre també a les empreses de subministrament ener-
gètic. Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oli-
gopoli elèctric que opera a l’estat espanyol (Endesa, 
Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) 
va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble que el de les 
elèctriques europees. Només Endesa, principal em-
presa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 
1.879 M€ de benefici l’any 2013.

II

La manca de satisfacció de necessitats habitacionals 
i energètiques bàsiques contradiu nombrosos compro
misos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i 
per la Generalitat de Catalunya.

La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, 
a l’article 11, reconeix «el dret de tothom a un nivell 
de vida adequat per a ell i per a la seva família, inclo-
ent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i una millora 
contínua de condicions d’existència».

Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de Nacions 
Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn 
l’accés permanent a «recursos naturals i comuns, a ai-
gua potable, a energia per la cuina, la calefacció i la 
llum». De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben 
reconeguts a l’Observació General nº 15. L’Observa-
ció General nº 7, per la seva banda, incorpora com a 
contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els 
desnonaments forçosos, i l’obligació de què els poders 
públics garanteixin el reallotjament adequat de les per
sones sense recursos que es vegin afectades per un des
nonament.

Aquests continguts generen diferents tipus d’obliga-
cions per a les administracions públiques. En primer 
lloc, han de fer «tots els esforços, fins al màxim de re
cursos disponibles» per satisfer-los, atorgant prioritat 
als «col·lectius més vulnerables». En segon terme, han 
d’assegurar-los no només davant l’administració sinó 
també front a abusos provinents de particulars. (Ob-
servació General nº3).

Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben 
recollits també a la Constitució espanyola i a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la Consti-
tució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne 
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i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impe-
dir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especu
lació, els poders públics han de garantir que el dret de 
propietat no s’exerceixi de manera antisocial (article 
33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la 
titularitat «a l’interès general». Aquesta obligació és 
especialment rellevant tractant-se d’entitats finance-
res i empreses que presten serveis econòmics d’interès 
general, sobretot quan han estat beneficiàries d’ajuts i 
subvencions públiques.

També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya disposa que totes les persones tenen dret a viure 
lliures de situacions «d’explotació i maltractaments», 
com les que, de facto, comporten la manca d’un ha-
bitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat 
d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. 
L’article 30, de fet, determina que «totes les persones 
tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als ser-
veis d’interès general». Per la seva banda, i a l’igual 
que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials 
i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders 
públics a «vetllar per la dignitat, la seguretat i la pro
tecció integral de les persones, especialment de les més 
vulnerables».

Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció 
del dret a l’habitatge i l’obligació d’eradicar-ne els usos 
anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està contemplada 
a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge. L’article 4 d’aquesta llei, de fet, determina que 
el «conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment 
d’habitatges destinats a polítiques socials» es confi-
guri «com un servei d’interès general per assegurar 
un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans». 
La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum 
de Catalunya, fa el mateix en relació als subministra-
ments bàsics als seus articles 251 i 252.

Articulat

Article 1. Mesures contra el 
sobreendeutament de persones consumidores 
relacionat amb l’habitatge habitual

1. Les mesures contemplades en aquest article tenen 
per objecte establir mecanismes destinats a resoldre el 
sobreendeutament de les persones físiques i les famí-
lies, i en especial els deutes derivats de l’habitatge ha-
bitual. Mitjançant la regulació d’un procediment ex-
trajudicial i, si escau, la d’un procediment judicial, per 
tal de donar solució a la situació de sobreendeutament 
en què es trobi la persona física consumidora per cau-
ses sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet 
que el dret de les persones consumidores té caràcter 
de dret bàsic i és objecte d’una especial protecció, con-
forme preveu l’article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de 
juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya. 

Aquest procediments es regularan sens perjudici del 
que estableix la legislació hipotecària i concursal.

2. A l’efecte de la present llei, ostentaran la condició 
de consumidors les persones físiques que reuneixin les 
condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

3. Les persones físiques consumidores que es trobin o 
es puguin trobar en una situació d’insolvència deriva-
da del pagament de l’habitatge poden iniciar els proce-
diments regulats. Aquests procediments seran aplica-
bles a totes les persones físiques residents a Catalunya.

4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors 
podrà sol·licitar un procediment extrajudicial per la re-
solució de situacions de sobreendeutament derivades 
d’una relació de consum. Aquest es gestionarà per les 
comissions de sobreeendetament, subjectes al proce-
diment administratiu, amb àmplies facultats de deci-
sió atorgades (incloent la capacitat d’establir un pla de 
pagaments o de reestructuració del deute) i subjectes a 
la revisió del jutge competent. Es regularà reglamen-
tàriament en el termini de tres mesos el procediment 
i el funcionament de les comissions de sobreendeuta-
ment. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la 
comissió de sobreendeutament si es troba immers en 
un procediment judicial concursal, així mateix l’ini-
ci a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa 
haurà de ser comunicat a la comissió que acordarà la 
finalització del procediment iniciat davant ella.

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via 
extrajudicial s’iniciarà un procediment judicial simpli-
ficat en el què es buscaran les fórmules adequades per 
la satisfacció dels deutes. Aquest procediment judici-
al simplificat s’iniciarà per la persona física consumi-
dora, que aportarà informació completa sobre actiu i 
passiu, així com una proposta de pla de pagaments. 
El jutge, analitzades les circumstàncies del sobreen-
deutament de la persona física consumidora, la seva 
bona fe, les raons per les quals el procediment extraju-
dicial no va finalitzar amb acord i el pla de pagament 
presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no 
s’assoleixi acord, si en el termini de 2 anys no s’han 
pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de pa-
gament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front 
als deutes. Aquesta liquidació tindrà una durada mà-
xima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la 
cancel·lació del passiu no satisfet.

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments 
que puguin conduir a una situació de manca 
d’habitatge

1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir 
la dació en pagament continuïn en situació de vulnera-
bilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge 
executat durant un mínim de 3 anys.

2. Les persones i unitats familiars en situació de vul-
nerabilitat que no puguin fer front al pagament del llo-
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guer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge 
per un mínim de 3 anys, quan aquest sigui propietat de 
persones jurídiques en les seves diferents formes, en 
especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons 
voltors, entitats de gestió d’actius, inclosos els proce-
dents de la reestructuració bancària i entitats immo-
biliàries.

3. Les persones i unitats familiars en situació de vul-
nerabilitat que no puguin fer front al pagament del llo-
guer d’habitatges propietat de persones físiques gaudi-
ran dels ajuts que evitin el desallotjament.

4. Les administracions públiques es comprometran, en 
qualsevol cas, a garantir el reallotjament adequat de 
les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer 
efectiu el desnonament.

Article 3. Mesures per evitar la pobresa 
energètica lligada a la situació d’exclusió 
habitacional

1. Les administracions públiques hauran de garantir el 
dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum 
i gas de les persones en situació de vulnerabilitat men-
tre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys.

2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol 
obligat de comunicació i intervenció prèvia dels ser-
veis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a 
evitar el tall de subministrament, en cas que l’impa-
gament sigui per manca de recursos econòmics de les 
famílies afectades.

3. Les administracions públiques establiran els acords 
o convenis necessaris amb les companyies de submi-
nistrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per 
tal d’establir línies d’ajut o descomptes molt significa-
tius en el cost dels consums mínims de les persones en 
situació de vulnerabilitat.

Article 4. Mesures per garantir la funció 
social de la propietat i impulsar la creació 
d’habitatge assequible

1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a perso-
nes o unitats familiars en situació de vulnerabilitat du-
rant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’en-
titats financeres i agències associades, fons d’inversió 
i entitats de gestió d’actius que romanguin en desús o 
infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.

2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a 
les entitats financeres i de gestió d’actius que hagin re-
but ajuts públics.

Article 5: Despeses destinades a habitatge

1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contem-
plats als articles 2, 3, i 4 les despeses en matèria d’ha-
bitatge i de subministres bàsics no podran comportar 
més d’un 30% dels ingressos familiars disponibles.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Pressupost del Parlament de Catalunya per 
al 2015
Tram. 230-00004/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 42, 15.10.2014, DSPC-P 80

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 d’oc-
tubre de 2014, ha debatut el dictamen de la Mesa Am-
pliada relatiu al pressupost del Parlament per al 2015.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 29.3.g 
del Reglament del Parlament, ha adoptat els acords se-
güents: 

a) Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament per 
al 2015 (tram. 230-00004/10).

b) Aprovar l’article següent dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015: 

«1. La Mesa del Parlament ha d’incorporar el roma-
nent de crèdit de l’exercici 2014 de la secció PA, servei 
pressupostari PA 01, als mateixos capítols del pressu-
post per al 2015.

»2. Els romanents resultants de la liquidació del pres-
supost del Parlament constitueixen recursos financers 
propis de la Cambra, l’aplicació dels quals, per aten-
dre necessitats d’ella mateixa, correspon a la Mesa del 
Parlament.

»3. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, ser-
vei pressupostari PA 01, seran lliurades trimestral-
ment de forma anticipada, en ferm i al seu nom, per 
part de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.

»4. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions 
de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, 
sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al De-
partament d’Economia i Coneixement, i pot acordar 
criteris de vinculació dels crèdits diferents dels esta-
blerts per aquesta llei.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

El secretari quart La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2015

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 51.944.576,28

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.379.722,99

10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Alts càrrecs 6.707.649,10

1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10

11 PERSONAL EVENTUAL 744.670,03
110 Personal eventual 744.670,03

1100001 Retribucions bàsiques 538.898,00
1100002 Retribucions complementàries 205.772,03

12 PERSONAL FUNCIONARI 12.234.391,48
120 Retribucions bàsiques 8.951.436,63

1200001 Retribucions bàsiques 8.951.436,63
121 Retribucions complementàries 3.282.954,85

1210001 Retribucions complementàries 3.282.954,85

13 PERSONAL LABORAL 68.847,15
131 Personal laboral temporal 68.847,15

1310001 Retribucions bàsiques 40.644,39
1310002 Retribucions complementàries 28.202,76

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES

70.000,00

150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries 70.000,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.444.325,01
160 Quotes socials 4.444.325,01

1600001 Seguretat Social 4.353.524,23
1600002 MUFACE 7.506,35
1600004 Altres règims de previsió social 83.294,43

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.109.840,22
171 Aportacions a plans de pensions 0,00

1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
172 Altres prestacions socials 1.004.840,22

1720001 Prestacions complementàries 1.004.840,22
173 Despeses socials 105.000,00

1730001 Despeses socials 105.000,00

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.654.119,91

20 LLOGUERS I CÀNONS 294.240,98
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions
106.865,38

2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-
turals, edificis i altres construccions

106.865,38

201 Lloguers i cànons de material transport 33.444,40
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 33.444,40
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades, programari i reprografia

143.954,60

2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades

88.873,30

2020002 Lloguers d'equips reprografia i  de fotocopiadores 55.081,30
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 9.976,60

2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 9.976,60

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 674.761,03
210 Conservació, reparació i manteniment ter-

renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

1.000,00

2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions

1.000,00

211 Conservació, reparació i manteniment material 
transport

1.507,38

2110001 Conservació, reparació i manteniment material 
transport

1.507,38

212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades, programar 
i reprografia

322.109,33

2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips per a procés de dades

116.110,33

2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores

1.000,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 204.999,00
213 Conservació, reparació i manteniment d'altre 

immobilitzat material
315.378,18

2130001 Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material

315.378,18

214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

34.766,14

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

34.766,14

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.670.483,90
220 Material d'oficina 188.453,00

2200001 Material ordinari no inventariable 108.838,90
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 79.614,10

221 Subministraments  494.116,10
2210001 Aigua i energia 421.705,98
2210002 Combustible per a mitjans de transport 6.844,52
2210003 Vestuari 23.929,68
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.240,30
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 1.000,00
2210089 Altres subministraments 39.395,62

222 Comunicacions 287.935,40
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.011,04
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 

adquirits altres entitats
280.924,36

223 Transports 75.736,16
2230001 Transports 75.736,16

224 Despeses d'assegurances 691.807,98
2240001 Despeses d'assegurances 691.807,98

225 Tributs 472,22
2250001 Tributs 472,22

226 Despeses diverses 311.031,18
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 55.459,50
2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.400,00
2260011 Formació del personal propi 20.969,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

2260040 Inscripció com a soci 2.050,00
2260089 Altres despeses diverses 230.152,68

227 Treballs realitzats persones físiques o jurídiques 1.090.352,82
2270001 Neteja i sanejament 649.210,92
2270008 Intèrprets i traductors 39.698,34
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques
401.443,56

228 Serveis informàtics 530.579,04
2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI 1.000,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 529.579,04

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 4.464.534,42
230 Dietes, locomoció i trasllats 284.522,28

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 284.522,28
231 Altres indemnitzacions 4.180.012,14

2310001 Altres indemnitzacions 4.180.012,14

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 550.099,58
240 Despeses de publicacions 550.099,58

2400001 Despeses de publicacions 550.099,58

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.958.000,00

48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI  
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS

15.958.000,00

482 A altres institucions sense fi de lucre 15.958.000,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres 

ens corporatius
120.000,00

4820006 A grups parlamentaris 15.838.000,00

6 INVERSIONS REALS 942.733,38

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES  
CONSTRUCCIONS

615.905,80

610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80
6100001 Inversions en edificis i altres construccions per 

compte propi
615.905,80

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

38.723,20

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

38.723,20

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

38.723,20

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.324,16
640 Inversions en mobiliari i estris 1.324,16

6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.324,16

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS

275.243,84

650 Inversions en equips de procés de dades i te-
lecomunicacions

275.243,84

6500001 Inversions enequips de procés de dades 275.243,84

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT  
MATERIAL

11.536,38

670 Inversions en altre immobilitzat material 11.536,38

6700001 Inversions en altre immobilitzat material 11.536,38
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC

10.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00

Pressupostos del Síndic de Greuges, de la 
Sindicatura de Comptes i del Consell de Ga-
ranties Estatutàries per al 2015
Tram. 230-00005/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 42, 15.10.2014, DSPC-P 80

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 d’octu-
bre de 2014, d’acord amb la disposició addicional vint-
i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesu-
res fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics, ha 
aprovat els pressupostos del Síndic de Greuges, de la 

Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties Es-
tatutàries per al 2015 (tram. 230-00005/10).

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2014

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

Pressupost del Síndic de Greuges per al 2015

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  5.939.102,94

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.204.129,28

10 ALTS CÀRRECS 351.916,42
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  

1000001 Retribucions bàsiques 165.095,83
1000002 Retribucions complementàries 186.820,59

11 PERSONAL EVENTUAL 1.949.712,95
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 600.963,26
1100002 Retribucions complementàries 1.348.749,69

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.022.499,91
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 834.578,28
121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 1.187.921,63

13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS  
EXTRAORDINÀRIES

0,00

150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 880.000,00
160 Quotes socials

1600001 Seguretat Social 880.000,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS  
SOCIALS

0,00

171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS  
I DE SERVEIS

674.680,66

20 LLOGUERS I CÀNONS 24.506,80
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-

turals, edificis i altres construccions
100,00

201 Lloguers i cànons de material transport
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 11.000,00

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari

2020001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades i programari

100,00

2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 10.000,00
203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material

2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 3.306,80

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 62.557,55
210 Conservació, reparació i manteniment ter-

renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions

20.916,89

212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 3.702,20
2120002 Conservació, reparació i manteniment equips 

reprografia i fotocopiadores
3.010,32

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 32.928,14
214 Altres despeses de conservació, reparació i 

manteniment
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 

manteniment
2.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 526.616,31
220 Material d'oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 5.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 64.200,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

222 Comunicacions postals, telefòniques i altres

2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 37.100,00
2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades ad-

quirits entitats Generalitat
12.000,00

2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 
adquirits altres entitats

18.000,00

224 Despeses d'assegurances
2240001 Despeses d'assegurances 12.000,00

225 Tributs
2250001 Tributs 0,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 39.000,00
2260004 Jurídics i contenciosos 10.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 40.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 29.710,00
2260011 Formació de personal propi 22.000,00
2260033 Desenvolupament programes seguretat i salut 

laborals en el treball per prevenció de riscos 
laborals

6.000,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 6.032,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 121.174,31
2270002 Seguretat 20.000,00
2270005 Estudis i dictàmens 22.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 22.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i des-

trucció
1.000,00

2270013 Treballs tècnics 15.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques 

o jurídiques
1.000,00

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 45.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats

230001 Dietes, locomoció i trasllats 45.000,00
232 Ajuts menjar

2320001 Ajuts menjar 0,00
233 Fons d'acció social

2330001 Fons d'acció social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.000,00
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 16.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00

49 A L'EXTERIOR 100,00
490 A l'exterior

4900001 A l'exterior 100,00

6 INVERSIONS REALS 52.193,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

10.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE

15.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

15.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS

10.500,00

650 Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions

6500001 Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions

10.500,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL

2.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00
680 Inversions immobilitzat immaterial

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 9.693,00

8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC

8.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00

Pressupost de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al 2015

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES Núm. orgànic 03.01

Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACONS 
DEL PERSONAL

7.324.430,58 €

10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 980.456,12 €
1 100 Retribucions bàsiques i altres 

Remuneracions
980.456,12 €

100.000100 Retribucions bàsiques alts 
càrrecs

411.080,74 €

100.000200 Retribucions complementàries 
alts càrrecs

569.375,38 €

11 ARTICLE 11. PERSONAL 
EVENTUAL

65.448,74 €

1 110 Personal Eventual 65.448,74 €
110.000100 Retribucions bàsiques personal 

eventual
22.658,42 €

110.000200 Retribucions complementàries 
personal eventual

42.790,32 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.224.025,72 €
1 120 Retribucions personal 2.929.257,32 €

120.000100 Retribucions bàsiques funcio-
naris

2.929.257,32 €

1 121 Retribucions complementàries 2.294.768,40 €
121.000100 Retribucions complementàries 

funcionaris
2.294.768,40 €

ARTICLE 15. INCENTIUS   
RENDIMENT I ACTIVITATS

15 EXTRAORDINÀRIES 2.000,00 €
1 150 Incentius al rendiment 0,00 €

150.000100 Productivitat 0,00 €
1 151 Activitats extraordinàries 2.000,00 €

151.000100 Gratificacions serveis extraor-
dinaris

2.000,00 €

16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES 
I PRESTACIONS SOCIALS

1.052.500,00 €

1 160 Quotes Socials 1.052.500,00 €
160.000100 Seguretat Social 1.050.000,00 €
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00 €

17 ARTICLE 17. PENSIONS I AL-
TRES PRESTACIONS SOCIALS

0,00 €

170 Pensions 0,00 €
170.0001 Pensions 0,00 €

2 CAPÍTOL 2.  DESPESES DE 
BÉNS CORRENTS I DE SER-
VEIS

2.117.229,47 €

20 ARTICLE 20. LLOGUERS 1.115.000,00 €
201 12.000,00 €

201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00 €
200 1.103.000,00 €

200.000200 Lloguer de béns immobles 1.103.000,00 €

21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ  
I REPARACIÓ

84.187,04 €

210 78.187,04 €
210.000100 Conservació, reparació i man-

teniment terrenys, b.naturals, 
edificis

78.187,04 €

211 6.000,00 €
211.000100 Conservació, reparació i man-

teniment materials de transport
6.000,00 €

22 ARTICLE 22. MATERIAL, SUB-
MINISTRAMENTS I ALTRES

767.042,43 €

220 Material d'Oficina 100.332,43 €
220.000100 Material ordinari no inventa-

riable
50.332,43 €

220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres 
publicacions

50.000,00 €

221 Subministraments de béns i 
serveis

75.000,00 €

221.000100 Aigua i energia 65.000,00 €
221.000200 Combustible per a mitjans de 

transport
1.800,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

221.000300 Vestuari 4.200,00 €

221.000500 Productes farmacèutics i ana-
lítiques

2.500,00 €

221.008900 Altres subministraments 1.500,00 €
222 87.700,00 €

222.000100 Comunicacions postals, telefò-
niques i altres

87.700,00 €

223 55.000,00 €
223.000100 Transports 55.000,00 €

224 50.000,00 €
224.000100 Despeses d'assegurances 50.000,00 €

225 7.490,00 €
225.000100 Tributs 7.490,00 €

226 Despeses diverses 97.000,00 €
226.000200 Atencions protocol·làries i  

representatives
20.000,00 €

226.000500 Organització de reunions i con-
ferències

15.000,00 €

226.001100 Formació i promoció del per-
sonal

50.000,00 €

226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00 €
226.000600 Oposicions i proves selectives 1.000,00 €
226.000700 Publicació anuncis oficials 1.000,00 €

227 Treballs Realitzats per Altres 
Empreses

294.520,00 €

227.000100 Neteja i Sanejament 84.520,00 €
227.000200 Seguretat 10.000,00 €
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagat-

zematge
10.000,00 €

227.000500 Estudis i treballs tècnics 70.000,00 €
227.001300 Treballs tècnics 10.000,00 €
227.008900 Altres treballs realitzats per al-

tres empreses
110.000,00 €

23 ARTICLE 23. INDEMNITZA-
CIONS PER RAÓ DEL SERVEI

101.000,00 €

230 85.000,00 €
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 85.000,00 €

231 16.000,00 €
231.000100 Altres indemnitzacions 16.000,00 €

232 0,00 €

232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00 €
233 0,00 €

233.000100 Dotació Fons d'Ajut Social 0,00 €

24 ARTICLE 24. DESPESES DE 
PUBLICACIONS

50.000,00 €

240 50.000,00 €
240.000100 Despeses de publicacions 50.000,00 €

4 CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

10.000,00 €

ARTICLE 43. A ENTITATS AU-
TÒNOMES DE LA GENERA-
LITAT

5.000,00 €

430 5.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per articles 
i capítols

430.001300 Amb l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya

5.000,00 €

44 ARTICLE 44. A EMPRESES 
PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS 
PÚBLICS

0,00 €

449 0,00 €
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00 €

ARTICLE 48. A FAMILIES, INS-
TITUCIONS SENSE FI DE LU-
CRE I ALTRES ENS CORP.

5.000,00 €

482 5.000,00 €
482.000100 A altres institucions sense fi de 

lucre i altres ens corporatius
5.000,00 €

49 ARTICLE 49. A L'EXTERIOR 0,00 €
490 0,00 €

490.000100 Programes de cooperació amb 
altres òrgans de control extern

0,00 €

6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 1.638.742,00 €
ARTICLE 61. INVERSIONS EN 
EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

61 1.028.742,00 €
610 1.028.742,00 €

610.000100 Inversions en edificis i altres 
construccions

1.028.742,00 €

ARTICLE 62. INVERSIONS  
EN MAQUINÀRIA,  
INSTAL·LACIONS

62 I UTILLATGE 385.000,00 €

620 385.000,00 €

620.000100 Inversions en maquinària, instal-
lacions i utillatge

385.000,00 €

64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN 
MOBILIARI I ESTRIS

70.000,00 €

640 70.000,00 €

640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00 €

ARTICLE 65. INVERSIONS  
EN EQUIPS DE PROCÉS

65 DE DADES 155.000,00 €

650 155.000,00 €

650.000100 Inversions en equips de procés 
de dades

155.000,00 €

8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00 €

ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE 
PRÉSTECS I BESTRETES

83 FORA DEL SECTOR PÚBLIC 31.200,00 €

830 Préstecs i Bestretes Concedits 
al Personal

31.200,00 €

830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits 
al Personal

31.200,00 €
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Total pressupost per a l’any 2015

CAPÍTOL  I 7.324.430,58 €
CAPÍTOL  II 2.117.229,47 €
CAPÍTOL  IV 10.000,00 €
CAPÍTOL  VI 1.638.742,00 €
CAPÍTOL  VIII 31.200,00 €

TOTAL 11.121.602,05 €

Pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2015
Núm. orgànic: CC 

APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  

conceptes
Total per articles  

i capítolsEconòmica Funcional

CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS

100 Alts càrrecs

100.0001 Retribucions bàsiques 382.316,76

100.0002 Retribucions complementàries 762.728,40 1.145.045,16

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL

110 Personal eventual

110.0001 Retribucions bàsiques 6,00

110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI

120 Retribucions bàsiques

120.0001 Retribucions bàsiques 366.024,49

121 Retribucions complementàries

121.0001 Retribucions complementàries 571.819,46 937.843,95

ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL

130 Personal laboral fix

130.0001 Retribucions bàsiques 6,00

130.0002 Retribucions complementàries 6,00

130.0003 Altres remuneracions 6,00

131 Personal laboral temporal

131.0001 Retribucions bàsiques 75.993,54

131.0002 Retribucions complementàries 7.263,72

131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 84.884,17

ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT  
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

151 Activitats extraordinàries

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 14.000,00

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS

160 Quotes Socials

160.0001 Seguretat Social 274.494,57

160.0002 MUFACE 6,00

160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 276.500,57

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACI-
ONS SOCIALS

172 Altres prestacions socials

172.0001 Prestacions complementàries 6,00

173 Despeses socials

173.0001 Despeses socials 6,00 12,00
TOTAL CAPÍTOL 1 2.458.297,85 2.458.297,85
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  

conceptes
Total per articles  

i capítolsEconòmica Funcional

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS 
I SERVEIS

ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS

200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edi-
ficis i altres construccions

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns natu-
rals, edificis i altres construccions

10.600,00

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de da-
des, programari i reprografia

202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de da-
des

6,00

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6,00

203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material

203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

210 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres

construccions

210.0001 Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions

8.400,00

211 Conservació, reparació i manteniment de mate-
rial de transport

211.0001 Conservació, reparació i manteniment de mate-
rial de transport

6,00

212 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
per a procés de dades, programari i

reprografia

212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
per a procés de dades

1.050,00

212.0002 Conservació, reparació i manteniment d'equips 
de reprografia i fotocopiadores

2.100,00

212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 1.400,00

213 Conservació, reparació i manteniment d'altre im-
mobilitzat material

213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre im-
mobilitzat material

69.200,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i man-
teniment

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i man-
teniment

9.000,00 91.156,00

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT 
I ALTRES

220 Material d'oficina

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 37.300,00

221 Subministraments

221.0001 Aigua i energia 96.300,00

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00

221.0003 Vestuari 3.000,00

221.0089 Altres subministraments 1.100,00

222 Comunicacions

222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00

222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats

21.000,00

223 Transports

223.0001 Transports 6,00

224 Despeses d'assegurances

224.0001 Despeses d'assegurances 27.300,00

225 Tributs

225.0001 Tributs 5.800,00

226 Despeses diverses
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per  

conceptes
Total per articles  

i capítolsEconòmica Funcional

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.000,00

226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00

226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00

226.0010 Premis 6,00

226.0011 Formació del personal propi 25.000,00

226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00

227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques

227.0001 Neteja i sanejament 80.324,00

227.0002 Seguretat 73.028,00

227.0005 Estudis i dictàmens 6,00

227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00

227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.226,00

227.0013 Treballs tècnics 12.000,00

228 Serveis informàtics

228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 6,00

228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00 494.114,00

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

230 Dietes, locomoció i trasllats

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 30.000,00

231 Altres indemnitzacions

231.0001 Altres indemnitzacions 14.805,00 44.805,00

ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS

240 Despeses de publicacions

240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPÍTOL 2 665.693,00 665.693,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS

610 Inversions en edificis i altres construccions

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi

40.000,00 40.000,00

ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE 
TRANSPORT

630 Inversions en material de transport

630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS

640 Inversions en mobiliari i estris

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 20.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PRO-
CÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS

650 Inversions en equips de procés de dades

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00 30.000,00

ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBI-
LITZAT MATERIAL

670 Inversions en altre immobilitzat material

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 75.000,00 75.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6 165.006,00 165.006,00

TOTAL PRESSUPOST 3.288.996,85 3.288.996,85
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	Tram. 356-00858/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, director del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui aquest programa i l’evolució dels principals indicadors des del mome
	Tram. 356-00862/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del síndic major de la Sindicatura de Comptes davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els processos de fiscalització amb relació al Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 200
	Tram. 356-00864/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el cas de contagi d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya
	Tram. 356-00865/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial
	Tram. 356-00867/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació del sector elèctric i els efectes sobre el conjunt de la indústria i la possible vaga sectorial
	Tram. 356-00868/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el document «Catalunya. Una agenda de drets humans»
	Tram. 356-00870/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’ARHOE Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les activitats de l’associació, les conclusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar els horaris
	Tram. 356-00871/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activ
	Tram. 356-00872/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Ecom davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00873/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya (Dincat) davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i els impagaments de la Generalitat per la
	Tram. 356-00874/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la sev
	Tram. 356-00875/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00876/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00877/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Aspasim davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat
	Tram. 356-00878/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el futur del sector residencial
	Tram. 356-00879/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el segon informe econòmic i social del sector d’atenció a la gent gran i informi sobre
	Tram. 356-00880/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el futur del sector residencial
	Tram. 356-00881/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a les iniciatives parlamentàries en tràmit relatives a la transparència, ac
	Tram. 356-00882/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell
	Tram. 355-00150/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme davant el brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 355-00151/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet (Vallès Occidental)
	Tram. 355-00152/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el cas de contagi d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya
	Tram. 355-00153/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions dutes a terme amb relació al virus de l’Ebola
	Tram. 355-00154/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació de la joventut
	Tram. 355-00155/10
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00471/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00472/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00489/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00490/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00491/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00499/10
	Substanciació

	Compareixença de Montserrat Padilla, en representació de Càritas, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart
	Tram. 353-00554/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol
	Tram. 353-00555/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, 
	Tram. 353-00556/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de j
	Tram. 353-00558/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del ll
	Tram. 353-00559/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol
	Tram. 353-00560/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Direcció General de Patrimoni amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre q
	Tram. 353-00561/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Advocats de Família amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, de
	Tram. 353-00562/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de l
	Tram. 353-00564/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Manel Abril i Campoy, president de la Secció d’Harmonització de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la 
	Tram. 353-00565/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de 
	Tram. 353-00566/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00777/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00778/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00779/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00780/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00781/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00782/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00783/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00784/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00785/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00786/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00787/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00788/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00789/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jesús Lizcano Álvarez, president de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00790/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Helen Darbishire, directora executiva d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00791/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia i investigador de la Universitat del País Basc, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00792/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00793/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic de ciència política i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació públ
	Tram. 353-00794/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Vallès i Casadevall, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00795/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Bruce Cain, professor de ciència política de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00796/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00797/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Ignasi Genovès i Avellana, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00798/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Torralba Roselló, catedràtic d’ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00799/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Núria Bassols i Muntada, directora del Programa de polítiques de transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00800/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joat Henrich i Ballester, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00801/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00802/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere-A. Fàbregas Vidal, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00803/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Palmés i Cosidó, president de l’Associació de Tècnics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00804/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Victòria Camps Cervera, catedràtica d’ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00805/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00806/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Open Society Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00807/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Byung-Chul Han amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 353-00808/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00809/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 353-00810/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Leonardo Anselmi Rafaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i membre de l’Associació Animalista Libera, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, apr
	Tram. 353-00811/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l’elaboració del Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016
	Tram. 357-00546/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el brot de legionel·losi a Sabadell
	Tram. 357-00743/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el brot de legionel·losi a Sabadell
	Tram. 357-00744/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a informar sobre el cas de contagi d’Ebola d’un professional sanitari i sobre els protocols mèdics a Catalunya
	Tram. 357-00745/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença del secretari general d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar l’inici del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en docència, recerca i transferència de coneixement
	Tram. 357-00746/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar l’inici del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en docència, recerca i trans
	Tram. 357-00747/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Claudi Alsina i Català, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar l’inici del curs universitari 2014-2015 i les perspectives de futur en docència, recerca i
	Tram. 357-00748/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Piqué, president de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre els parcs científics
	Tram. 357-00749/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior, en compliment de la Moció 144/X, per a informar sobre les agressions racistes de Lleida del 22 de setembre de 2014
	Tram. 357-00750/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2013
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