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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de creació de la comarca del Moianès
Tram. 200-00042/10
Aprovació p. 13

1.10. Resolucions

Resolució 988/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la tramitació ambiental d’una planta de biomassa al Palau 
d’Anglesola
Tram. 250-01298/10
Adopció p. 15

Resolució 989/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’una instal·lació de tractament biològic de 
residus d’alta degradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10
Adopció p. 15

Resolució 990/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la retirada de les terres dipositades al parc del Nord, de 
Sabadell
Tram. 250-01354/10
Adopció p. 16

Resolució 991/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01427/10
Adopció p. 16

Resolució 992/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya a Sabadell
Tram. 250-01390/10
Adopció p. 17

Resolució 993/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
Tram. 250-01442/10
Adopció p. 17

1.15. Mocions

Moció 195/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
desigualtats i el sistema educatiu
Tram. 302-00266/10
Aprovació p. 18

Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
menjadors escolars
Tram. 302-00268/10
Aprovació p. 19

Moció 197/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 302-00267/10
Aprovació p. 21

Moció 198/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
deute amb els ajuntaments
Tram. 302-00271/10
Aprovació p. 23

Moció 199/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 302-00269/10
Aprovació p. 24

Moció 200/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
actuacions previstes per a completar el traspàs de compe-
tències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 302-00270/10
Aprovació p. 25

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
econòmiques i socials de la política d’infraestructures
Tram. 300-00292/10
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre les comarques giro-
nines
Tram. 300-00293/10
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sani-
tat pública
Tram. 300-00294/10
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de l’aigua
Tram. 300-00295/10
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
del Departament de Salut
Tram. 300-00296/10
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la política d’esports
Tram. 300-00297/10
Substanciació p. 26

Interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la 
utilització de mitjans públics
Tram. 300-00298/10
Substanciació p. 26
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2014
Tram. 360-00019/10
Debat de l’Informe en el Ple p. 26

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Consell per la qual es deroga la 
Directiva 2003/48/CE del Consell
Tram. 295-00188/10
Coneixement de la proposta p. 26

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 rebaixa del tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques
Tram. 202-00078/10
Debat de totalitat p. 27
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 27

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10
Debat de totalitat p. 27
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 27

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls d’acords es-
tables entre els centres d’educació primària i secundària del 
servei públic d’educació i les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, i 
sobre el Codi infart
Tram. 250-01409/10
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-01410/10
Retirada p. 28

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinà-
mica de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01411/10
Retirada p. 28

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 28

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10
Nomenament d’un relator p. 28

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Rectificació d’una esmena a l’articulat presentada (BOPC 
517) p. 28

Projecte de llei de creació de la comarca del Mo-
ianès
Tram. 200-00042/10
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 29

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 29
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 30

Proposició de llei de creació del municipi de Me-
dinyà
Tram. 202-00075/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 31

Proposició de llei de modificació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10
Debat de totalitat p. 31
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel GP 
CiU i pel GP PPC de Catalunya  p. 31
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini per a proposar compareixences p. 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la preservació del Po-
ble Vell de Corbera d’Ebre
Tram. 250-01476/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
pluriennal dels centres urbans sostenibles
Tram. 250-01480/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a les targetes de crèdit a la disposició de càrrecs 
de la Generalitat i dels ens públics que en depenen
Tram. 250-01485/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la declaració de parc 
natural del Massís del Garraf
Tram. 250-01493/10
Esmenes presentades p. 32
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Proposta de resolució sobre la incorporació del vot 
accessible i secret per a les persones amb deficiències vi-
suals
Tram. 250-01494/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’expulsió de la selec-
ció catalana del Campionat Mundial de Futbol Sala del 2015
Tram. 250-01600/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la reedició dels dos-
siers de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre les en-
questes econòmiques als ens de serveis socials i als centres 
d’atenció a la gent gran
Tram. 250-01601/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre els pagaments pen-
dents amb la Fundació Privada Marpi, de Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la situació dels drets 
humans i la seguretat dels representants polítics i socials a 
Veneçuela
Tram. 250-01603/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de 
les persones amb capacitat intel·lectual límit
Tram. 250-01604/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’habilitació de la resi-
dència i centre de dia per a gent gran d’Alchemika, de Bar-
celona
Tram. 250-01605/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la incoació d’un ex-
pedient sancionador a l’empresa Puigfel, de Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-01606/10
Presentació p. 37

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre el sistema sanitari públic de 
salut
Tram. 255-00008/10
Presentació p. 39

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les desigualtats i el sistema educatiu
Tram. 302-00266/10
Esmenes presentades p. 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 302-00267/10
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els menjadors escolars
Tram. 302-00268/10
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
Tram. 302-00269/10
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les actuacions previstes per a completar el traspàs de 
competències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 302-00270/10
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el deute amb els ajuntaments
Tram. 302-00271/10
Esmenes presentades p. 58

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00030/10
Adopció p. 61

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a 
la declaració oficial del 8 d’abril com a Dia Internacional del 
Poble Gitano
Tram. 401-00030/10
Lectura en el Ple p. 61

Declaració del Parlament de Catalunya de condem-
na de l’atemptat d’Al-Shabaab a la Universitat de Garissa, a 
Kenya
Tram. 401-00031/10
Lectura en el Ple p. 62

Declaració de la presidència del Parlament de Ca-
talunya de suport als familiars i amics de les víctimes de 
l’avió estavellat als Alps
Tram. 401-00032/10
Lectura en el Ple p. 62

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 830/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les 
subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 
del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, 
corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 290-00745/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 860/X, so-
bre l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya
Tram. 290-00773/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 888/X, so-
bre el control de l’actuació de l’empresa privada que gestio-
na a Barcelona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacio-
nals procedents de Regesa
Tram. 290-00799/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 889/X, so-
bre l’adequació de la carretera B-204
Tram. 290-00800/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 890/X, so-
bre el servei de trens de rodalia en dies de festa local a Bar-
celona
Tram. 290-00801/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65
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Control del compliment de la Resolució 891/X, so-
bre la neteja de les rieres de Vacarisses
Tram. 290-00802/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 892/X, so-
bre el garantiment de la reserva de places d’aparcament per 
a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’esta-
ció de tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 290-00803/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 136/X, sobre 
els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 390-00136/10
Sol·licitud de pròrroga p. 66
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 66

Control del compliment de la Moció 143/X, sobre 
les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries 
per a la transició nacional
Tram. 390-00143/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 66

Control del compliment de la Moció 150/X, sobre el 
projecte VISC+
Tram. 390-00150/10
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 74

Control del compliment de la Moció 177/X, sobre 
els mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
Tram. 390-00177/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Ma-
resme)
Tram. 354-00356/10
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la regulació dels centres formatius per als joves 
que no han acabat els estudis bàsics i sobre la col·laboració 
amb la Fundació El Llindar
Tram. 354-00358/10
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
el procés d’enderrocament de la presó Model, de Barcelona
Tram. 354-00411/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03176/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03177/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03178/10
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03179/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03180/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de María del Carmen 
Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció 
de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03181/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Esteve Bosch Cap-
devila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03182/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, 
catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03183/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Pere del Pozo Car-
rascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03184/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, 
director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03185/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell 
Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contracta-
cions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03186/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Mariló Gramunt 
Fombuena, membre de la Secció d’Obligacions i Contrac-
tacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03187/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell, 
membre de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb 
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relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03188/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
(ADICAE) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03189/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03190/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03191/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03192/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03193/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03195/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell i 
Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contracta-
cions de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del 
Consell Rector de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03196/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03197/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03198/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03199/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03200/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03201/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03202/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03203/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03204/10
Retirada de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Sergio Llebaría, ca-
tedràtic de dret civil d’ESADE - Universitat Ramon Llull, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03205/10
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Lorenzo Prats, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03206/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Sebastián del Rey 
Barba, registrador de la propietat i director de l’Acadèmia de 
Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 352-03207/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Fernando Ramos 
Gil, notari i vocal de la Comissió de Codificació de Dret Foral 
d’Eivissa i Formentera, amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes
Tram. 352-03208/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Rafael Castiñeira 
Carnicero, registrador de la propietat de Rubí, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03209/10
Rebuig de la sol·licitud p. 80
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Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè informi sobre la situació dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada en finalitzar l’edu-
cació secundària obligatòria
Tram. 356-00895/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Coordinació Intercentres de Recerca davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè presentin la plataforma i expli-
quin el paper dels investigadors i treballadors en el sistema de 
recerca català
Tram. 356-00912/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació El Llindar davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè informi sobre la col·laboració del De-
partament d’Ensenyament amb la Fundació per a crear una 
nova modalitat formativa en centres de segona oportunitat
Tram. 356-00924/10
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de la secretària gene-
ral d’Ensenyament davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè valori la situació de les escoles bressol i els 
compromisos de finançament
Tram. 356-00928/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, di-
rectora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè ex-
pliqui el projecte de regulació d’ús dels dispositius de telefo-
nia mòbil als centres educatius per al curs 2015-2016
Tram. 356-00951/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Pla-
nell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti 
la memòria anual i expliqui les actuacions de la Universitat 
Oberta de Catalunya
Tram. 356-00968/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè expliqui la política d’habitatge per a joves
Tram. 356-01152/10
Sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Joseba Azkarraga, 
exconseller de Justícia del Govern Basc, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de 
Sare que reclama la fi de la política penitenciària de disper-
sió
Tram. 356-01156/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Pepe Moulià, 
exfuncionari de presons, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè expliqui la iniciativa de Sare que re-
clama la fi de la política penitenciària de dispersió
Tram. 356-01157/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Relacions Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la seva par-
ticipació en la direcció del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya
Tram. 356-01158/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona davant la 

Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les 
propostes per a afavorir la inclusió de les persones immi-
grades
Tram. 356-01165/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals 
Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
consolidació del projecte docent i de recerca de la Universi-
tat Pompeu Fabra
Tram. 356-01166/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de David Moya, pro-
fessor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè infor-
mi sobre les denegacions de nacionalitats
Tram. 356-01193/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Elena Sánchez, po-
litòloga i investigadora del Centre d’Informació i Documen-
tació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denega-
cions de nacionalitats
Tram. 356-01194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Betty Puerto, ac-
tivista d’origen colombià, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de na-
cionalitats
Tram. 356-01195/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Agència Innobaix davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliquin llur experiència en el camp del creixement 
empresarial al Baix Llobregat
Tram. 356-01196/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Con-
sultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats 
d’aquesta entitat
Tram. 356-01197/10
Sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre els plans de gestió del dis-
tricte fluvial
Tram. 356-01198/10
Sol·licitud p. 83

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 balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del 2014
Tram. 355-00206/10
Substanciació p. 83

Sessió informativa de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els serveis afectats per l’atac als serveis informàtics 
del 9 de novembre de 2014, les conseqüències d’aquest 
atac i els mecanismes de prevenció del Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya i d’altres serveis de la Genera-
litat, en compliment de la Resolució 927/X
Tram. 355-00216/10
Substanciació p. 83
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Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el procés 
d’enderrocament de la presó Model, de Barcelona
Tram. 355-00218/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 83

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

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, 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. 353-00494/10
Substanciació p. 83

Compareixença de Josep Oliver, economista i ca-
tedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00495/10
Substanciació p. 83

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom-
peu Fabra, 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. 353-00496/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, ex-
conseller de Treball i Indústria, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00505/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Sara Berbel, doctora en psico-
logia social per la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00506/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Carolina Homar, consultora en 
polítiques socials públiques i tercer sector, amb relació a la 
Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania esta-
blerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00507/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’Antoni Comín Oliveres, expresi-
dent de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció, 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. 353-00512/10
Substanciació p. 84

Compareixença de Josep Lechuga, coordinador 
dels Serveis Socials de Badalona, 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. 353-00520/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 353-01318/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació del Deganat 
dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mo-

bles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre si-
sè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01319/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació d’Unió de Pa-
gesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01320/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 353-01321/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligaci-
ons i els contractes
Tram. 353-01322/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràti-
ca de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Co-
missió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01323/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Esteve Bosch Capdevila, cate-
dràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01324/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de 
dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01325/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, ca-
tedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01326/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Joan Carles Ollé, director de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01327/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’Antoni Mirambell i Abancó, presi-
dent de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Co-
missió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rec-
tor de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01328/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, 
membre de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01329/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86
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Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01330/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01331/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01332/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01333/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 353-01334/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de 
dret civil d’ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01335/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de 
dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01336/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Sebastián del Rey Barba, regis-
trador de la propietat i director de l’Acadèmia de Registra-
dors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01337/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença de Josep Mayola Comadira, em-
presari de Servitransfer, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00854/10
Substanciació p. 87

Compareixença de David Ruiz Ramírez, de Promo-
palamós, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00858/10
Substanciació p. 87

Compareixença de José Zaragoza Alonso, diputat a 
les Corts Generals i exsecretari d’organització del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política
Tram. 357-00871/10
Substanciació p. 87

Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, sena-
dora, diputada i presidenta del Partit Popular de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00872/10
Substanciació p. 87

Compareixença de Francisco Marco Fernández, di-
rector de l’agència Método 3, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Cor-
rupció Política
Tram. 357-00873/10
Substanciació p. 88

Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00874/10
Substanciació p. 88

Compareixença de Victoria Álvarez Martín, sòcia 
de Partners Consulting Funding, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política
Tram. 357-00875/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’Esteve Ayats Domènech, d’Aglo-
merats Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00972/10
Substanciació p. 88

Compareixença de Michael Balint Szucs, membre del 
Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01023/10
Decaïment p. 88

Compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, 
membre del Consell d’Administració de Spanair i d’Avançsa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01032/10
Substanciació p. 88

Compareixença del conseller d’Economia i Conei-
xement davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01035/10
Substanciació p. 88

Compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, excon-
seller d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01036/10
Substanciació p. 88

Compareixença de Josep Huguet Biosca, exconse-
ller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01037/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Joaquim Nadal Farreras, excon-
seller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Co-
missió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01038/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, 
exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01039/10
Substanciació p. 89
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Compareixença de Josep Maria Ayala, ex-conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01040/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, 
exsecretari de Territori i Mobilitat i director de l’Institut Cata-
là del Sòl, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01041/10
Substanciació p. 89

Compareixença del secretari general d’Economia i 
Finances davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01042/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Josep-Ramon Sanromà, con-
seller delegat de l’Institut Català de Finances i president de 
Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01043/10
Substanciació p. 89

Compareixença de Miquel Valls, president de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01044/10
Decaïment p. 89

Compareixença de Pedro Nueno Iniesta, professor 
titular de la IESE Business School, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01048/10
Decaïment p. 90

Compareixença de Jorge Chumillas, ex-director fi-
nancer d’Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01050/10
Decaïment p. 90

Compareixença de Josep Maria Benet Ferran, 
membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01052/10
Decaïment p. 90

Compareixença de Jordi Clos Llombart, president 
del Gremi d’Hotels de Barcelona i membre del Consell d’Admi-
nistració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01060/10
Decaïment p. 90

Compareixença de Joaquim Coello Brufau, mem-
bre d’IEASA i Avançsa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01061/10
Decaïment p. 90

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director ge-
neral de CIMALSA i conseller d’IEASA, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01063/10
Decaïment p. 90

Compareixença de Lars Lindgren, membre del 
Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01064/10
Decaïment p. 90

Compareixença de Karl Mats Erik Lönnqvist, mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01065/10
Decaïment p. 90

Compareixença d’Alberto Martínez de Marañón, 
cap de la secció sindical del SEPLA, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01066/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Josep Mateu Negre, director 
general del RACC i president de FemCAT, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01067/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Jordi Mestre, de Volcat 2009, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01068/10
Decaïment p. 91

Compareixença d’Ignasi Regàs Prat, de Cimalsa, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01069/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Maria Reig Moles, de Reig Capi-
tal Group, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01070/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Carles Tusquets Trias de Bes, 
president de Fibanc-Mediolanum i membre del Consell 
d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01072/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Benny Zakrisson, vicepresident 
de Spanair i de SAS, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01073/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Carles Boixareu, de Volcat 
2009, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01074/10
Decaïment p. 91

Compareixença de Joan Font, representant de Vol-
cat 2009, i de Bon Preu, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01075/10
Decaïment p. 92

Compareixença de Josep Miarmau, de Volcat 2009, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01076/10
Decaïment p. 92

Compareixença de Josep Pujolràs, de Catalana 
d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01077/10
Decaïment p. 92

Compareixença de Jaume Roures Llop, d’Anytram 
Business, Volcat i Mediapro, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01078/10
Decaïment p. 92
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Compareixença de Rafael Soldevila, de Volcat i Ma-
jestic, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01079/10
Decaïment p. 92

Compareixença de Carles Sumarroca, de Volcat i 
Emte, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01080/10
Decaïment p. 92

Compareixença de Jaime Castellanos, de Lazard, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01081/10
Decaïment p. 92

Compareixença d’una representació de Qatar 
Airways davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01082/10
Decaïment p. 92

Compareixença del conseller d’Empresa i Ocu-
pació davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01083/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01084/10
Decaïment p. 93

Compareixença d’Oriol Balaguer, ex-director gene-
ral de Ports i Aeroports, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01085/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Martí Carnicer, ex-secretari ge-
neral del Departament d’Economia, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01086/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Ricard Font Hereu, ex-director 
general de Ports i Aeroports, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01087/10
Substanciació p. 93

Compareixença de F. Xavier Mena i López, excon-
seller d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01088/10
Decaïment p. 93

Compareixença d’Andreu Morillas, exsecretari 
d’Economia, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01089/10
Substanciació p. 93

Compareixença de Manel Nadal i Farreras, exse-
cretari per a la Mobilitat i president de CIMALSA, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01090/10
Substanciació p. 93

Compareixença d’Antoni Soy i Casals, ex-secretari 
general d’Indústria i Empresa i president d’Avançsa, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01091/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’Isaías Táboas, ex-secretari ge-
neral de la Presidència i exsecretari d’Estat del Ministeri de 

Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01092/10
Decaïment p. 94

Compareixença de Joan Sureda, ex-director ge-
neral d’Industria, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01093/10
Substanciació p. 94

Compareixença d’Antoni Vives Tomàs, tercer tinent 
d’alcalde de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01095/10
Decaïment p. 94

Compareixença de Gonzalo Gregori Fernández, di-
rector d’operacions de Spanair, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01096/10
Decaïment p. 94

Compareixença de Marcus Hedblom, de Spanair, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01097/10
Decaïment p. 94

Compareixença de Jordi Juan, ex-director de co-
municació de Spanair, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01098/10
Decaïment p. 94

Compareixença de Javier Mendoza, membre de la 
secció sindical del SEPLA a Spanair, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01099/10
Decaïment p. 94

Compareixença d’Enrique Oñate, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01100/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’Hèctor Sandoval, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01101/10
Decaïment p. 95

Compareixença de Ramon Torres, de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01102/10
Decaïment p. 95

Compareixença de Luís Fernando Guerra, soci i di-
rector de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01103/10
Decaïment p. 95

Compareixença de Joan Ignasi de Gispert, del 
Grup Gispert Advocats i Economistes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01106/10
Decaïment p. 95

Compareixença de Joaquin Almunia Amann, ex-
comissari europeu de la Competència, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01107/10
Decaïment p. 95

Compareixença de Magdalena Álvarez Arza, exmi-
nistra de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01108/10
Decaïment p. 95
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Compareixença de José Blanco López, exministre 
de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Falli-
da de Spanair
Tram. 357-01109/10
Decaïment p. 95

Compareixença d’Isabel Maestre Moreno, directora 
de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01111/10
Decaïment p. 96

Compareixença de José M. Vargas Gómez, presi-
dent i conseller delegat d’AENA, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01112/10
Decaïment p. 96

Compareixença de Sara García de las Heras, de la 
Secretaria d’Acció Sindical de la Unió Sindical Obrera, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01113/10
Decaïment p. 96

Compareixença d’Ignasi Armengol, director general 
de Barcelona Serveis Municipals, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01114/10
Decaïment p. 96

Compareixença de Joaquim Boixareu i Antolí, ex-
president de FemCAT, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01115/10
Decaïment p. 96

Compareixença de Miquel Lladó, de Peak Business 
Advisory, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01117/10
Decaïment p. 96

Compareixença de Jaan Albrecht, de Star Alliance, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01119/10
Decaïment p. 96

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació 
policial que va tenir lloc al voltant del carrer del Pou de la Fi-
guera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 357-01173/10
Substanciació p. 96

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la identi-
ficació i l’escorcoll policial d’un menor a l’estació de tren de 
Tarragona el 24 de gener de 2015
Tram. 357-01174/10
Substanciació p. 97

Compareixença de Josep Maria Alcalà Espunyes, 
president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la situació 
dels bombers voluntaris i dels parcs de bombers voluntaris
Tram. 357-01182/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació d’Oxfam In-
termón davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar l’informe «Iguals. Acabem amb la 
desigualtat extrema. És hora de canviar les regles»
Tram. 357-01278/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació del Consell 
Català del Moviment Europeu davant la Comissió d’Acció 

Exterior i de la Unió Europea per a explicar les activitats eu-
ropeistes del Consell
Tram. 357-01281/10
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació del Moviment 
Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes del canvi 
climàtic
Tram. 357-01332/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta 
d’Ercros a Flix
Tram. 357-01333/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta 
d’Ercros a Flix
Tram. 357-01334/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre la diferència entre les tones de mercuri de-
clarades i les suposadament emmagatzemades a la planta 
d’Ercros de Flix
Tram. 357-01335/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Teresa Conesa, secretària ge-
neral d’Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre la diferència entre les tones de mercuri 
declarades i les suposadament emmagatzemades a la plan-
ta d’Ercros de Flix
Tram. 357-01336/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença de Joseba Azkarraga, exconseller 
de Justícia del Govern Basc, davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans per a explicar la iniciativa de Sare que recla-
ma la fi de la política penitenciària de dispersió
Tram. 357-01338/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença de Pepe Moulià, exfuncionari de 
presons, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per 
a explicar la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política 
penitenciària de dispersió
Tram. 357-01339/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Consell 
Municipal d’Immigració de Barcelona davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a presentar les propostes per a 
afavorir la inclusió de les persones immigrades
Tram. 357-01340/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença de compareixença de David Moya, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Barce-
lona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
informar sobre les denegacions de nacionalitats
Tram. 357-01341/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’Elena Sánchez, politòloga i in-
vestigadora del Centre d’Informació i Documentació Interna-
cionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans per a informar sobre les denegacions de 
nacionalitats
Tram. 357-01342/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
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Compareixença de Betty Puerto, activista d’origen 
colombià, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per 
a informar sobre les denegacions de nacionalitats
Tram. 357-01343/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença de Joan Anton Sánchez Carreté, 
assessor fiscal, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01349/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2014
Tram. 359-00026/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 99

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

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

Memòria de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al quart trimestre del 2014
Tram. 334-00118/10
Presentació p. 99

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre la programació de la temporada 2014-2015 a 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 337-00050/10
Presentació p. 99

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2014
Tram. 232-00006/10
Aprovació p. 100

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de creació de la comarca del Moianès
Tram. 200-00042/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 15.04.2015, DSPC-P 102

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 d’abril 
de 2015, a proposta del Govern, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Re-
glament, ha acordat de tramitar directament i en lectu-
ra única el Projecte de llei de creació de la comarca del 
Moianès (tram. 200-00042/10).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 
55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de creació de la comarca del Moianès

Preàmbul

L’article 83 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix l’organització del govern local de Catalunya 
estructurada en una organització territorial bàsica –els 
municipis i les vegueries– i un àmbit supramunicipal  
–constituït, en tot cas, per les comarques–, que ha de 
regular una llei del Parlament. En aquest sentit, l’arti-
cle 92 de l’Estatut configura la comarca com un ens lo-
cal amb personalitat jurídica pròpia, integrada per mu-
nicipis per a la gestió de competències i serveis locals.

D’acord amb el que estableix l’article 151 de l’Esta-
tut, correspon a la Generalitat, respectant la garantia 
institucional dels articles 140 i 141 de la Constitució, la 
competència exclusiva sobre l’organització territorial 
pel que fa a la determinació, la creació, la modifica-
ció i la supressió dels ens que configuren l’organització 
territorial de Catalunya.

Així mateix, el text refós de la Llei d’organització co-
marcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre, regula l’organització co-
marcal i estableix el règim jurídic dels consells comar-
cals.

En aplicació de les normes esmentades, els munici-
pis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, 
Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders i Sant 
Quirze Safaja han exercit la iniciativa de creació de 
la comarca del Moianès per acord del Ple dels ajun-

taments respectius, adoptat amb el quòrum legalment 
establert. Aquesta iniciativa es basa en un estudi do-
cumentat que justifica la creació de la comarca del 
Moianès per l’existència de vincles territorials, histò-
rics, econòmics, socials i culturals entre els municipis 
que la formen, en la conveniència de la gestió supra-
municipal dels serveis a prestar i en la seva viabilitat 
econòmica.

El Moianès es configura com a espai geogràfic ob-
jectivable que agrupa municipis amb característiques 
socials, culturals i històriques comunes i en el qual 
s’estructuren les relacions bàsiques de l’activitat eco-
nòmica, essent l’àmbit més adequat per a fer efectiu 
el principi d’eficàcia en la prestació de serveis públics.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals va sotmetre la proposta de creació de la comarca 
del Moianès a informació pública i va sol·licitar l’infor-
me dels ajuntaments afectats i dels consells comarcals 
del Bages, d’Osona i del Vallès Oriental.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió 
del 15 de desembre de 2010, va informar favorable-
ment l’expedient de creació de la nova comarca del 
Moianès. Així mateix, la Comissió Jurídica Assesso-
ra, en la sessió del 24 de maig de 2012, va informar 
la proposta de creació de la comarca formulada per la 
Comissió de Delimitació Territorial.

La Moció 153/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i 
sobre els projectes de creació de la comarca de l’Alta 
Segarra i del municipi de Medinyà, instà el Govern a 
iniciar el tràmit per a la realització d’una consulta mit-
jançant la qual tots els municipis que ho van sol·licitar 
referendessin la voluntat de creació de la comarca del 
Moianès, abans de la presentació del projecte de llei; 
i a presentar el projecte de llei de creació de la co-
marca del Moianès, pel procediment de lectura única, 
d’acord amb la legislació actual, dins el mes següent a 
la celebració de la consulta, si aquesta era la voluntat 
dels ciutadans que hi participaven.

En data de l’11 de març de 2015, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar la Llei 3/2015, de l’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, la dispo-
sició addicional tretzena de la qual, en consonància 
amb la Moció 153/X del Parlament de Catalunya, dis-
posa que el Govern ha d’haver presentat al Parlament 
de Catalunya, abans del 24 de maig de 2015, el Projec-
te de llei de creació de la comarca del Moianès, mit-
jançant el procediment de lectura única, perquè sigui 
votat en el termini de temps més curt possible, sempre 
que abans s’hagi consultat l’opinió dels ciutadans de 
tots els municipis del Moianès i aquesta sigui favora-
ble a la creació de la comarca, i així mateix ho estimin 
els ajuntaments implicats.

Posteriorment, en data del 22 de març de 2015, va tenir 
lloc un procés participatiu no vinculant per a conèixer 
l’opinió de la població sobre si es volia formar part de 
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la nova comarca del Moianès, en què, amb una partici-
pació del 47,36% de les persones cridades a participar, 
el sí es va imposar amb el 84,44% dels vots.

Amb la creació de la comarca del Moianès com a enti-
tat local territorial d’abast supramunicipal es dóna res-
posta a les reivindicacions comarcals que es van posar 
de manifest en la consulta municipal del 1987 sobre el 
mapa comarcal de Catalunya, es tenen en compte la 
major part dels fets comarcals històrics i es resolen les 
principals contradiccions existents entre la percepció 
social de l’adscripció comarcal i el seu encaix admi-
nistratiu actual.

Article 1. Creació i denominació

1. Es crea la comarca del Moianès, integrada pels mu-
nicipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsus-
pina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, 
Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.

2. El territori de la comarca del Moianès és el consti-
tuït pel conjunt dels termes dels municipis que l’inte-
gren.

Article 2. Capitalitat

1. La capital del Moianès és el municipi de Moià, on 
tenen la seu oficial els òrgans de govern de la comarca.

2. Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, els serveis 
que presta la comarca es poden establir en qualsevol 
lloc dins els límits del territori comarcal.

Article 3. Personalitat i potestats

1. La comarca del Moianès, en la seva condició d’en-
titat local territorial, té personalitat jurídica pròpia i 
gaudeix de capacitat i autonomia per al compliment de 
les seves finalitats.

2. En l’exercici de les seves competències, corresponen 
a la comarca del Moianès totes les potestats i prerro-
gatives que la legislació local reconeix a la comarca.

Article 4. Modificacions comarcals

Amb la creació de la comarca del Moianès queden 
modificades les comarques del Bages, d’Osona i del 
Vallès Oriental, d’acord amb la nova adscripció co-
marcal dels municipis establerta per l’article 1.

Disposicions addicionals

Primera. Constitució del Consell Comarcal  
del Moianès

El Consell Comarcal del Moianès s’ha de constituir 
després de la celebració de les eleccions municipals 
posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Divisió patrimonial

El Govern ha de fixar la distribució dels béns, els drets, 
les obligacions, els usos públics, els aprofitaments, les 
càrregues i el personal entre els consells comarcals del 
Bages, d’Osona i del Vallès Oriental i el Consell Co-
marcal del Moianès, amb l’audiència prèvia als con-
sells comarcals afectats.

Tercera. Empleats públics

Els empleats públics dels consells comarcals del Ba-
ges, d’Osona i del Vallès Oriental que siguin traspas-
sats al Consell Comarcal del Moianès s’integren com 
a personal propi en l’Administració receptora amb la 
mateixa vinculació. En l’accés de la resta del personal, 
s’han de respectar, en tot cas, els principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat en l’accés exigits per la normativa vi-
gent en matèria de funció pública.

Disposició transitòria. Règim transitori  
dels consells comarcals del Bages,  
d’Osona i del Vallès Oriental

Els consells comarcals del Bages, d’Osona i del Vallès 
Oriental romanen inalterats fins a la constitució del 
Consell Comarcal del Moianès.

Disposicions finals

Primera. Desplegament de la Llei

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions 
reglamentàries necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

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

Resolució 988/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la tramitació ambiental d’una 
planta de biomassa al Palau d’Anglesola
Tram. 250-01298/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 35, 25.03.2015, DSPC-C 673

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 25 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’autorització ambiental de 
l’explotació de recursos minerals al Palau d’Anglesola 
(tram. 250-01298/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari 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 reconsi-
derar la tramitació ambiental de l’activitat de l’empre-
sa SAT 1596 Nufri de regularització de la planta de 
biomassa al polígon 1, parcel·les 14, 15 i 16, del Palau 
d’Anglesola, Lleida, i fer una correcta aplicació dels in-
formes ambientals, de la planificació aplicable i de les 
conclusions de l’estudi «Estratègia per promoure l’apro-
fitament energètic de la biomassa forestal i agrícola», 
elaborat per la Generalitat al febrer del 2014, i dels estu-
dis fets tant per la Universitat Politècnica de Catalunya 
com per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

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

Resolució 989/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’una instal·lació 
de tractament biològic de residus d’alta de-
gradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 35, 25.03.2015, DSPC-C 673

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 25 de març de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’una instal-
lació de tractament biològic de residus d’alta degrada-
bilitat a Ossó de Sió (tram. 250-01331/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 97887).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Notificar a l’Ajuntament d’Ossó de Sió els perjudicis 
d’atorgar la llicència del projecte de construcció d’una 
instal·lació de tractament biològic de residus d’alta de-
gradabilitat a Ossó de Sió i a qualsevol altra localitza-
ció dins els límits de la zona d’especial protecció per 
a les aus dels plans de Sió i la necessitat de comminar 
la promotora a retirar tot allò que hi ha acumulat i res-
taurar la situació original de l’espai.

b) Recuperar el finançament públic de reactivació del 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisat-
ge dels espais naturals protegits de la plana de Lleida 
i el pla de gestió d’aquests espais i destinar-los a usos 
públics i posar en valor el poble deshabitat de Conill i 
el seu entorn (al terme municipal de Tàrrega), d’acord 
amb les previsions fetes.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 990/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la retirada de les terres diposita-
des al parc del Nord, de Sabadell
Tram. 250-01354/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 35, 25.03.2015, DSPC-C 673

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 25 de març de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la retirada i el tracta-
ment de les terres contaminades del parc del Nord, de 
Sabadell (tram. 250-01354/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
101905).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Retirar les terres dipositades a la zona del parc del 
Nord, de Sabadell, en la configuració que s’acordi amb 
l’Ajuntament de Sabadell.

b) Executar les obres previstes per a l’actuació de pro-
longació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a la zona del parc del Nord, de Sabadell.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

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

Resolució 991/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01427/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 35, 25.03.2015, DSPC-C 673

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 25 de març de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona (tram. 250-01427/10), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 106076) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 109025).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i 
l’impacte de les emissions atmosfèriques procedents de 
la indústria petroquímica al Camp de Tarragona com-
posta, com a mínim, per representants de l’Adminis-
tració de la Generalitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i del Departament de Salut, de l’Adminis-
tració pública local de l’àmbit afectat, dels estaments 
universitaris que desenvolupen recerques respecte a 
aquest tema i de les entitats procedents de la societat 
civil amb l’objectiu d’intercanviar periòdicament infor-
mació sobre aquesta temàtica i sobre els efectes de les 
dites emissions en la salut de la població i també per 
representants de les empreses del sector. Aquesta taula 
s’haurà de reunir de manera constitutiva el primer mes 
després d’haver-se’n adoptat l’acord de creació. La pe-
riodicitat de les reunions la fixarà la mateixa taula i no 
serà inferior a dues vegades l’any.

b) Donar a conèixer a la població en general els resul-
tats de l’estudi «Avaluació del risc per a la salut per 
exposició a COV i PAH en l’atmosfera del Camp de 
Tarragona».

c) Emprendre les accions necessàries per a reduir els 
nivells d’1,3 butadiè i benzè, atès que es coneixen les 
fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables 
de les emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.

d) Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs 
representatius dels municipis del Morell, Puigdelfí i 
Perafort.

e) Iniciar els treballs que permetin l’aplicació a Cata-
lunya de les legislacions existents en altres països de 
la Unió Europea que obliguin a les entitats d’inspecció 
identificar els compostos orgànics volàtils emesos per 
les activitats (famílies de compostos tòxics, carcinò-
gens, etcètera), estudiant el canvi de model de mínims 
a un altre en què es disposi de la informació real, i 
adequar el nivell de control als municipis que tinguin 
les activitats amb un nivell d’emissió potencialment 
més alt.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 992/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la finalització de les obres dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Sabadell
Tram. 250-01390/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 36, 08.04.2015, DSPC-C 681

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la finalització de les obres 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sa-
badell (tram. 250-01390/10), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya constata que l’endarre-
riment de les obres per a prolongar la línia dels Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell 
comportaria un greuge per a la ciutat i hi tindria un 
impacte molt negatiu.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Acabar de redactar els projectes de l’interior de to-
tes les estacions.

b) Garantir que es mantingui el calendari previst per a 
posar en funcionament els Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Sabadell l’any 2016.

c) Finalitzar de manera immediata les obres dels apar-
caments situats dins l’estació del passeig i de l’avingu-
da de Josep Tarradellas per tal de posar-los en funcio-
nament.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

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

Resolució 993/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona
Tram. 250-01442/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 36, 08.04.2015, DSPC-C 681

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 8 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona (tram. 250-01442/10), 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. 110885).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire 
a les poblacions properes del complex petroquímic i 
l’entorn metropolità de Tarragona, d’acord amb el que 
estableix la Taula de sostenibilitat ambiental del Camp 
de Tarragona.

2. Aplicar mesures per a reduir les emissions localit-
zades i les difuses dels compostos químics detectats 
pels estudis que sobrepassen els límits per a assolir els 
estàndards de qualitat de l’aire, i també incorporar i 
controlar les dels compostos que encara no figuren en 
la Xarxa de vigilància de prevenció de la contamina-
ció de la Generalitat.

3. Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qua-
litat de l’aire els contaminants actualment inclosos 
en els programes d’avaluació de la contaminació dels 
quals es coneixen límits de qualitat en l’àmbit interna-
cional, d’acord amb el que estableix la Taula de soste-
nibilitat ambiental del Camp de Tarragona.

4. Avançar en la creació d’un equip de control extern 
i transparent, en què hi hagi la col·laboració dels dife-
rents sectors, que apliqui noves formes de control:

a) Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels 
resultats, i que els exposi públicament i de manera 
continuada.

b) Que estudiï ressituar les estacions de mesura i de 
control de la Generalitat, tenint en compte, entre altres 
criteris científics, els criteris exposats en aquest estudi.

5. Investigar els efectes de les emissions de determi-
nats contaminants atmosfèrics sobre la salut de la po-
blació al Camp de Tarragona, de la mateixa manera 
que s’estudien les de l’àrea metropolitana de Barce-
lona.
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6. Garantir que els costos dels futurs controls i anàlisis 
recaiguin sobre les mateixes empreses que produeixen 
les emissions, en aplicació del principi «qui contami-
na paga».

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

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

1.15. MOCIONS

Moció 195/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les desigualtats i el sistema educatiu
Tram. 302-00266/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’abril 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i el sistema educatiu (tram. 
302-00266/10), presentada per la diputada Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 113336 i 133542), pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 113338), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 113489), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 113493) i pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 113495).

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, amb 
relació a la detecció precoç de dificultats d’aprenen-
tatge, a:

a) Estendre les mesures de coordinació acordades i les 
que s’acordin entre centres educatius i pediatres per 
a millorar la coordinació, els protocols d’acció i els 
recursos associats per a facilitar a totes les famílies 
que ho vulguin que tinguin els fills inscrits en qual-
sevol dels centres educatius sostinguts amb fons pú-
blics la detecció precoç de dificultats d’aprenentatge i 
d’adaptació a l’escola, garantint la confidencialitat de 
les dades i, així mateix, garantir el suport addicional 
necessari i adequat de l’Administració en el cas que 
es detectin aquestes necessitats. Amb aquesta finalitat, 
estendre les mesures de coordinació necessàries dels 
centres educatius i els equips psicopedagògics del De-

partament d’Ensenyament amb els centres de desen-
volupament infantil i atenció precoç i els serveis de 
pediatria i els que es considerin convenients del De-
partament de Salut.

b) Presentar-li els treballs i estudis que s’estan fent i les 
mesures concretes sobre la millora de la coordinació 
i els protocols d’acció per a la detecció precoç de les 
dificultats d’aprenentatge i la lluita contra les desigual-
tats en el sistema educatiu.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ini-
ciar un debat amb els grups parlamentaris i els agents 
de la comunitat educativa, en el període de tres mesos 
des de l’aprovació d’aquesta moció, per a consensuar 
un pla estratègic d’actuació contra la segregació esco-
lar i les desigualtats estructurals en l’àmbit educatiu. 
Aquest pla estratègic ha de desplegar, entre altres, l’ar-
ticle 48.1 i 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, sobre la coresponsabilització de tots els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya en l’escolarització 
d’alumnes.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a definir 
i acordar en la Comissió Mixta un pla específic per a 
promoure que els centres d’atenció a la primera infàn-
cia també es converteixin, gradualment, en espais de 
participació per a les famílies i per al conjunt de la co-
munitat educativa.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reunir 
els consells comarcals i les entitats municipalistes per 
a avaluar els resultats de la mesura d’unificació de cri-
teris per a la concessió de beques de menjador, per a 
donar compliment al punt 2.c de la Moció 188/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la po-
bresa i les desigualtats, i comprometre’s a dur a terme 
les actuacions següents:

a) Tenir com una de les màximes prioritats la cobertu-
ra de les necessitats de la infància.

b) Acomplir, amb caràcter d’urgència, els acords es-
tablerts pel Pacte per la infància de Catalunya, dotant 
suficientment les partides destinades a la protecció 
dels infants, en especial les orientades a garantir l’ali-
mentació dels infants, de manera que el 100% de les 
famílies en situació de vulnerabilitat rebin el 100% de 
la beca.

c) Garantir que tots els infants que tenen accés gratuït 
al servei de menjador escolar per qüestions de renda o 
per risc d’exclusió social també hi tindran accés en els 
períodes no lectius, especialment durant les vacances 
d’estiu, de primavera i d’hivern.

d) Dotar els consells comarcals i els ajuntaments dels re-
cursos humans necessaris per a no col·lapsar els equips 
d’atenció primària en el procés de tramitació de les be-
ques de menjador, i també facilitar a les famílies la tra-
mitació d’aquestes beques.
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e) Simplificar el disseny dels procediments de sol-
licitud dels ajuts i evitar processos molt complexos 
formalment que excloguin les famílies amb un nivell 
educatiu més baix.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure, des del departament competent, les mesures 
de foment necessàries, amb criteris socials i econò-
mics, per a garantir el dret d’accés al lleure de tots els 
infants, tal com estableix la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado-
lescència.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acor-
dar, conjuntament amb la comunitat educativa i les ad-
ministracions competents, el contingut i la qualitat de 
les activitats extraescolars en cada centre educatiu.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar millorant l’atenció que es presta des del Depar-
tament d’Ensenyament a les necessitats específiques 
dels centres educatius que més ho necessitin en funció 
de llur realitat, i aportar-hi recursos humans, materials 
i econòmics addicionals, en atenció de les necessitats 
de l’alumnat, dels centres i dels barris on estan situats, 
per mitjà de les mesures següents:

a) Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos en els centres d’alta complexitat i 
en els centres de zones socioeconòmicament més des-
favorides en què sigui convenient.

b) Garantir una escolarització adequada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques entre tots els 
centres finançats amb recursos públics.

c) Potenciar l’autonomia dels centres, garantint la par-
ticipació de la comunitat educativa i la democràcia in-
terna dels centres.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar 
en marxa, durant el curs 2015-2016, l’Agència d’Ava-
luació i Prospectiva de l’Educació i a constituir-ne el 
consell rector en compliment de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, i del Decret 177/2010, del 23 
de novembre, d’aprovació dels estatuts de l’Agència.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
el paper independent del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu en el transcurs de la creació de 
l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, amb 
mesures com ara el nomenament com a director d’un 
professional independent de prestigi reconegut.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar-li, en el període de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció, els aspectes tècnics i jurídics del mo-
del d’institut escola que estableix la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, com a element de lluita contra 
les desigualtats educatives, d’acord amb el que esta-
bleix la Moció 97/X del Parlament de Catalunya, sobre 

el procés de matriculació, els equipaments educatius i 
la provisió de plantilles de docents.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a es-
tablir un índex d’equitat educativa a Catalunya abans 
que s’acabi del curs escolar 2015-2016 i incorporar-lo 
a totes les anàlisis de dades quantitatives i qualitatives 
de l’àmbit educatiu que faci o promogui la Generalitat.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Moció 196/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els menjadors escolars
Tram. 302-00268/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’abril 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els menjadors escolars (tram. 302-00268/10), 
presentada pel diputat Joan Mena Arca, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 113299), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 113490), pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 113496) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 113503).

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 enlles-
tir, per mitjà del Departament d’Ensenyament, els tre-
balls d’actualització de la normativa vigent relativa als 
menjadors escolars –inclòs el Decret 160/1996–, per 
tal d’adequar-la a la situació actual i al que estableix la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb la fina-
litat d’aplicar-la durant el curs 2015-2016 i que inclo-
gui, com a mínim:

a) Que, entre altres models, es permeti que el centre 
mateix gestioni el menjador escolar, directament o 
per mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a aquest efec-
te, d’acord amb el Pla de funcionament del servei de 
menjador escolar.

b) Que les famílies dels centres puguin participar en 
la presa de decisions respecte al model de gestió del 
menjador.
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c) Que el servei escolar de menjador es presti dins les 
instal·lacions del centre, llevat de casos excepcional-
ment justificats.

d) Que el servei de menjador escolar sigui part del pro-
jecte educatiu del centre i se’n valorin la integració en 
el currículum educatiu i la dinamització d’altres recur-
sos pedagògics existents al centre per part del perso-
nal encarregat d’acompanyar els alumnes en temps de 
menjador.

e) Que s’estableixi una partida pressupostària oberta 
de beques de menjador per a garantir que es pugui do-
nar resposta a totes les necessitats alimentàries dels 
alumnes.

f) Les funcions i característiques del personal que tre-
balla al menjador.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la garantia 
alimentària, insta el Govern a:

a) Estudiar la introducció de l’índex AROPE en l’ator-
gament de les beques de menjador amb l’objectiu 
d’equiparar-nos als indicadors estàndards de la Unió 
Europea en el càlcul de risc de pobresa i exclusió.

b) Tenir en compte, en les sol·licituds de les beques de 
menjador en què la renda familiar hagi variat substan-
cialment respecte a la de l’any anterior, la presenta-
ció d’un certificat oficial d’ingressos de l’any en curs 
en comptes de les dades de la declaració de l’IRPF 
de l’any anterior. Les convocatòries han de continuar 
quedant obertes al llarg del curs per a poder atendre 
situacions sobrevingudes.

c) Donar compliment urgent, abans de quatre mesos, a 
la Resolució 577/X, del 13 de març de 2014, derivada 
del Ple extraordinari sobre l’increment de la pobresa  
i les desigualtats, especialment pel que fa als acords i 
mesures següents:

1r. Aprovar un mapa de recursos per a garantir el dret 
a l’alimentació.

2n. Aprovar la nova cartera de serveis socials per a 
incloure-hi el dret a l’alimentació per mitjà de serveis i 
recursos de distribució d’aliments.

3r. Presentar-li el calendari de desplegament de la Llei 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles-
cència.

4t. Presentar-li el pla per a garantir l’accés a activitats 
de lleure en període no lectiu que inclogui la cober-
tura de les necessitats alimentàries d’infants i adoles-
cents en situació de risc.

5è. Impulsar els centres oberts com a punts per a intro-
duir hàbits alimentaris i de capacitació familiar i fer-
ne difusió per mitjà dels serveis socials bàsics.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa als professio-
nals dels menjadors escolars, insta el Govern a:

a) Establir les ràtios màximes d’alumnes per monitor 
als menjadors escolars en funció de l’etapa educati-
va, la formació específica dels treballadors i les titula-
cions exigides per a poder fer aquesta feina.

b) Promoure mesures perquè el personal dels menja-
dors escolars conegui dinàmiques de grup per a des-
envolupar tallers o activitats que fomentin una alimen-
tació saludable.

c) Promoure mesures de formació necessària del per-
sonal dels menjadors escolars que permeti una tasca 
de conscienciació, informació i pedagogia amb relació 
a l’alimentació i l’acompanyament dels infants.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir el servei de cantina o de menjador i de beques de 
menjador per a tots els alumnes de secundària que ho 
necessitin d’acord amb els criteris establerts.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vet-
llar perquè es garanteixin els pagaments de beques de 
menjador mensualment, d’acord amb les condicions i 
els recursos del fons de liquiditat del 2015, a les em-
preses gestores, atès que la situació actual pot provo-
car el tancament de les empreses més petites.

6. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les licita-
cions i els plecs per a la contractació pública, insta el 
Govern a impulsar que els responsables de la contrac-
tació:

a) Incorporin criteris de proximitat, temporada i pro-
ducció ecològica en el cas de les matèries primeres i 
en els casos en què la qualitat nutricional de l’alimen-
tació tingui un valor important en la puntuació.

b) Afavoreixin la recuperació de la dieta mediterrània 
i la incorporació diària de verdura i hortalisses fres-
ques en el menú, i que la procedència de la producció 
sigui al més propera possible en cada cas.

c) Tinguin en compte l’origen dels productes alimenta-
ris no tan sols des d’una perspectiva física, sinó també 
social, fent una atenció especial a les condicions labo-
rals del personal contractat pels proveïdors.

d) Valorin la presència de proteïnes vegetals a partir 
de la incorporació de llegums i cereals, almenys un 
cop la setmana.

e) No incloguin en els plecs de licitació criteris ex-
cloents, com ara el volum de negoci o els menús ser-
vits, per tal de garantir a totes les empreses la lliure 
concurrència als concursos públics en igualtat d’opor-
tunitats.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir les inspeccions necessàries als menjadors 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics per 
a vetllar pel compliment de la Llei de l’Estat 17/2011, 
del 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, i fer 
totes les gestions de suport als adjudicataris que cal-
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guin per a garantir que l’empresa gestora compleix els 
compromisos acordats en els plecs o el concurs públic.

b) Donar compte, dins els propers tres mesos, de l’estat 
d’execució de les mesures de la Resolució 655/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de criteris 
de qualitat i proximitat en la contractació pública de 
productes agroalimentaris, i fer efectives totes les me-
sures aprovades abans d’acabar la desena legislatura.

8. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la sobirania 
alimentària als menjadors escolars, insta el Govern a:

a) Fomentar el consum de productes ecològics en els 
centres educatius com a continuïtat del Pla d’acció per 
a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012.

b) Fomentar la dieta mediterrània i els productes eco-
lògics.

c) Introduir les directives europees en els menjadors 
escolars, especialment les relatives a fruites i hortalis-
ses ecològiques i a la limitació del sucre.

d) Informar les famílies usuàries dels menjadors es-
colars sobre els menús escolars, recomanacions gas-
tronòmiques i nutricionals i el tipus de producció dels 
aliments.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Actualitzar i enfortir el programa «Salut i escola» 
també en el cas dels subprogrames que fan referència 
als hàbits alimentaris i les malalties derivades de tras-
torns de comportament alimentari.

b) Avaluar –i fer públics els resultats de l’avaluació– 
el protocol de detecció de malnutrició infantil apro-
vat pel Parlament de Catalunya el mes de desembre 
de 2013.

c) Presentar-li, abans que fineixi aquest període de 
sessions, el desplegament jurídic dels instituts escola 
d’acord amb la Llei d’educació.

d) Garantir l’accés i l’accessibilitat a la informació i 
la documentació sobre beques de menjador a totes les 
famílies de Catalunya, especialment a les que estiguin 
en situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Moció 197/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
Tram. 302-00267/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’abril 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran 
(tram. 302-00267/10), presentada pel diputat Òscar 
Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 113488), pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 113494), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 113499) i pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 113504).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’àmbit 
d’empresa, turisme i ocupació, insta el Govern a:

a) Elaborar un programa d’actuacions específiques en 
els propers mesos, dins el Pla de política industrial de 
Catalunya 2010-2020, per a aturar la destrucció d’em-
preses i fomentar la indústria de les comarques de 
Lleida, el Pirineu i Aran.

b) Adherir-se a la Declaració de Tàrrega de suport a la 
continuïtat de l’empresa Incryen 2014, SL, i dur a ter-
me les actuacions necessàries, en el marc del Progra-
ma de reactivació industrial, per a garantir la continuï-
tat de l’activitat productiva i el màxim nombre de llocs 
de treball de l’empresa.

c) Crear en els propers mesos un observatori socioeco-
nòmic del Pirineu i Aran, que reculli dades i estudis 
demogràfics, econòmics i socials, amb l’objectiu de 
disposar d’una base de dades efectiva contra la despo-
blació actual de les zones de muntanya.

d) Elaborar un pla específic de turisme actiu, emmar-
cat en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-
2016 i en les Directrius nacionals de turisme 2020, per 
a contribuir a la dinamització de les comarques inte-
riors i de muntanya, que inclogui, entre altres aspectes 
necessaris, les infraestructures, els productes, la pro-
moció i la coordinació amb les empreses del sector.

e) Projectar i promocionar turísticament la ciutat de 
Cervera com a capital de la cultura catalana del 2019.

f) Dur a terme totes les accions que calgui davant les 
administracions que pertoqui per a evitar que es faci 
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realitat el projecte promogut per l’empresa Endesa Ge-
neración sobre la construcció d’una presa situada a la 
zona de Sant Esteve de la Sarga, concretament a la cua 
de l’embassament de Canelles, a l’indret del congost 
de Mont-rebei, i tota actuació que comporti una agres-
sió a la zona i que pugui minvar els valors naturals i 
paisatgístics, l’espai natural i el refugi de fauna salvat-
ge del congost de Mont-rebei i els seus entorns.

g) Presentar-li un pla d’acció per a estimular el turisme 
rural i de càmping, tal com es va aprovar en la Moció 
168/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
de muntanya, conjuntament amb la iniciativa privada, 
per tal d’evitar la davallada de pernoctacions dels dar-
rers anys, i dotar-lo dels recursos econòmics suficients 
per a capgirar aquesta situació.

h) Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la 
fusta, en el marc del Pla general de política forestal de 
Catalunya 2013-2022, i les activitats econòmiques que 
se’n deriven, per a afrontar la falta de manteniment 
dels boscos i les dificultats per a generar ocupació a les 
zones amb més massa forestal.

i) Explorar i potenciar les relacions transfrontereres 
entre els pobles del Pirineu i de la Franja de Ponent 
i els pobles veïns de França, Andorra i l’Aragó, com-
partint serveis públics, infraestructures i projectes de 
promoció econòmica conjunta, en el marc del Projecte 
de llei de muntanya que elabora el Govern.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’agricultura 
i el món rural, insta el Govern a:

a) Establir un pla de pagaments de les ajudes pendents 
als agricultors i ramaders i a les organitzacions agrà-
ries del país, i també als propietaris de terres expropia-
des per diferents obres públiques de Catalunya d’acord 
amb la normativa vigent, un cop es disposi de les con-
dicions i els recursos del Fons de liquiditat per al 2015.

b) Instar el Govern de l’Estat a fer la modificació im-
mediata del Marc nacional de desenvolupament rural 
–estatal–, per a evitar la reducció dels ajuts a la page-
sia professional de muntanya, que podria ésser de fins 
al cinquanta per cent a causa dels canvis introduïts en 
la definició d’«agricultor actiu».

c) Continuar apostant per la construcció i la posada 
en funcionament del Canal Segarra-Garrigues com a 
infraestructura estratègica i primordial, llargament re-
ivindicada, per a millorar l’autoabastament d’aliments 
a Catalunya, l’eficiència dels regadius i la dinamitza-
ció econòmica de les comarques de Lleida.

d) Aplicar les mesures al seu abast per a pal·liar les 
pertorbacions del mercat i l’enfonsament de preus del 
sector de la fruita i, alhora, negociar amb el Govern 
de l’Estat que faci aquesta mateixa petició a la Comis-
sió Europea, de la mateixa manera que la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natura, l’11 de març de 2015, va aprovar en la Reso-
lució 980/X del Parlament de Catalunya, sobre la peti-

ció a la Comissió Europea per a l’adopció de mesures 
excepcionals per a evitar pertorbacions en el mercat 
dels cítrics.

e) Presentar-li en els propers mesos un pla de dina-
mització i promoció dels parcs naturals de Catalunya i 
l’augment de la dotació econòmica que el faci possible.

f) Instar el Govern de l’Estat a modificar la seva po-
lítica d’energies renovables amb relació al biogàs i a 
altres possibles formes d’energia procedents del trac-
tament de les dejeccions ramaderes per tal d’incre-
mentar la sostenibilitat energètica de les explotacions 
agràries, assolir els objectius de les energies renova-
bles marcats per la Unió Europea i facilitar la compe-
titivitat de les explotacions ramaderes en comparació 
amb les de l’entorn. I, alhora, presentar conjuntament 
amb el Govern de l’Estat, una proposta de col·laboració 
amb les diverses plantes de purins del territori que en 
garanteixi la viabilitat i la reobertura per tal d’evitar el 
col·lapse de purins i nitrats i els efectes nocius per al 
medi ambient.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa al model ter-
ritorial i la descentralització de la Generalitat, insta el 
Govern a:

a) Comprometre’s amb una Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya descentralitzada i propera als 
territoris més allunyats de les grans capitals per a és-
ser més eficaç i accessible, aturant la concentració i el 
tancament actuals de serveis públics de les comarques 
allunyades, ja que deteriora la cohesió territorial i les 
condicions de vida dels seus habitants, i recuperar gra-
dualment els serveis desmantellats.

b) Fer arribar tota la informació disponible i compro-
metre’s a mantenir un diàleg permanent i transparent 
amb els agents locals i la societat civil per tal d’arribar 
a acords consensuats en la presa de decisions que pu-
guin afectar la vida econòmica, social i cultural de la 
població del territori.

4. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les infraes-
tructures, insta el Govern a:

a) Continuar els protocols de coordinació entre la Ge-
neralitat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a fi 
d’acabar l’execució de les actuacions compromeses per 
les destrosses i els desperfectes originats per les riua-
des del 18 de juny de 2013 a Aran, amb la finalitat 
d’enllestir-los aquest any 2015.

b) Comprometre’s amb el territori i incloure la inver-
sió necessària per a la construcció del túnel de 3 ponts, 
entre Organyà i Montant de Tost, a la carretera C-14 
en els propers pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya, amb la finalitat d’eliminar un punt negre de la 
xarxa viària de Catalunya.

c) Impulsar la permeabilitat entre les comarques de 
la Noguera i el Pallars Jussà redactant o actualitzant 
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aquest any els projectes necessaris per a la construcció 
del túnel de Comiols i els seus accessos.

d) Mantenir la permeabilitat entre la comarca del Pa-
llars Subirà i Aran per a garantir-hi al màxim l’ac-
cés en època hivernal, i alhora redactar o actualitzar 
aquest any els projectes necessaris per a la construcció 
del túnel de la Bonaigua i els seus accessos, en com-
pliment dels acords d’aquesta cambra.

e) Redactar, en col·laboració amb la Diputació de Llei-
da, els plans zonals amb la finalitat de poder incorpo-
rar a la xarxa local de carreteres trams de vies de titu-
laritat municipal que fan la funció de carreteres locals 
sense rebre’n la consideració ni el finançament per a 
fer-ne el condicionament com a tals. L’instrument per 
a incorporar aquest viari municipal a la xarxa de car-
reteres locals són els plans zonals a què fa referència 
l’article 1 de la Llei 11/2008, de modificació de la Llei 
de carreteres.

f) Instar el Govern de l’Estat a elaborar un projecte de 
millorament integral de la carretera N-260, Eix piri-
nenc, per tal d’estudiar la possibilitat de millorar-ne 
el traçat actual, i executar immediatament el manteni-
ment dels trams més deteriorats.

g) Instar el Govern de l’Estat a fer l’execució més rà-
pida possible del millorament del ferm dels trams més 
deteriorats de l’autovia A-2 i d’una manera especial 
dels trams entre Cervera i el Bruc.

h) Instar el Govern de l’Estat a agilitar i licitar al més 
aviat possible els trams que manquen de l’autovia 
A-14, entre Lleida i Sopeira, a Osca.

i) Instar el Govern de l’Estat a estudiar el cost del res-
cat de l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida per 
tal de descongestionar la carretera N-240 i millorar la 
connexió entre el port de Tarragona i les comarques 
de Lleida, com a opció més econòmica i viable a curt 
i mitjà termini, i, alhora, negociar, tots dos governs, 
un prompte acord que permeti la bonificació del tram 
Lleida - el Vendrell de l’autopista AP-2 per als vehicles 
pesants de transports de mercaderies, fins que no es 
posi en servei la totalitat de l’autovia A-27 (Tarragona-
Montblanc).

j) Impulsar i actualitzar, si cal, el projecte de la variant 
de la carretera de la xarxa bàsica C-14 al pas per la ciu-
tat de Tàrrega.

k) Promocionar els aeroports de Lleida-Alguaire i 
d’Andorra - la Seu d’Urgell com a plataformes de des-
envolupament del territori, i alhora definir i presentar 
l’estratègia que ha de seguir l’Aeroport d’Alguaire per 
a garantir la seva viabilitat i poder avançar amb noves 
oportunitats de negoci tan bon punt la Taula Estratè-
gica de l’Aeroport acabi els treballs. Així mateix, i en 
aquest marc d’actuació, l’insta a revisar els costos d’un 
sistema avançat d’aterratge instrumental –ILS de ni-
vell II/III– amb l’objectiu de, quan les disponibilitats 

pressupostàries ho permetin, implantar-lo a l’Aeroport 
Lleida-Alguaire.

l) Instar el Govern de l’Estat a millorar la infraestruc-
tura ferroviària de la línia Lleida-Manresa dotant-la de 
la seguretat necessària i fent-la competitiva respecte a 
altres mitjans de transport.

m) Emprendre les actuacions necessàries en la carre-
tera C-12, en el tram d’accés a l’Escola Alba, de Llei-
da, a fi que el proper curs escolar, 2015-2016, quedi 
garantida la seguretat viària d’alumnes i conductors.

5. El Parlament de Catalunya lamenta l’incompliment 
de la Moció 190/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació de la sanitat, i, en conseqüència, insta el 
Govern a aturar el procés de creació del Consorci de 
Lleida de manera immediata i, en tot cas, com a mà-
xim, l’endemà de la publicació d’aquesta moció en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar treballant per a complir la Resolució 958/X del 
Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de l’ac-
tivitat del grup Neoelectra a l’Aran i la continuïtat dels 
llocs de treball, en què s’insta el Govern a facilitar re-
unions entre el grup inversor de les empreses del grup 
Neoelectra, els treballadors i el Govern mateix.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Moció 198/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el deute amb els ajuntaments
Tram. 302-00271/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’abril 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el deute amb els ajuntaments (tram. 302-
00271/10), presentada per la diputada Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 113298), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
113334), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 113486), pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 113498) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
113501).

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incor-
porar al Portal de la Transparència, en el termini de 
quatre mesos, un informe sobre el deute pendent de la 
Generalitat amb tots els ens locals en data de 28 de fe-
brer de 2015, que inclogui l’import total i el desglossa-
ment sobre les partides de deute següents:

a) Inversions municipals.

b) Beques de menjador.

c) Escoles bressol municipals.

d) Projectes pendents de pagament per la Llei 2/2004, 
del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vi-
les que requereixen una atenció especial.

e) Programes de formació ocupacional.

f) Programes municipals de cohesió social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i presentar en seu parlamentària, en el termini de 
tres mesos, un calendari de pagament als ajuntaments, 
que es mantenen per la delegació de competències en 
la prestació de serveis socials amb càrrec al Fons de 
liquiditat autonòmica social (FLA). Un cop es disposi 
de les condicions i els recursos del FLA per al 2015, 
s’haurà de fer efectiu en el termini d’un any.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Moció 199/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la inversió en carreteres per a millo-
rar-ne la seguretat
Tram. 302-00269/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’abril 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne 
la seguretat (tram. 302-00269/10), presentada per la 
diputada M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 113301), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
113335) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 113502).

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) Presentar-li, durant el primer semestre del 2015, 
el projecte de desdoblament de la carretera C-55 en-
tre Manresa i Castellbell i el Vilar, des del punt quilo-
mètric 15+700 al punt quilomètric 30+800, del qual ja 
hi ha un estudi d’impacte ambiental favorable des de 
l’any 2010.

b) Consignar els recursos necessaris per a executar el 
projecte de desdoblament de la carretera C-55 en el pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2016.

c) Presentar-li, durant el primer semestre del 2015, un 
estudi econòmic que analitzi i quantifiqui el cost que 
comportaria el rescabalament de l’autopista C-16, per 
a poder-lo contraposar al cost econòmic del desdobla-
ment de la carretera C-55.

d) Garantir la gratuïtat de l’autopista C-16 entre Ter-
rassa i Manresa mentre no entri en servei el desdo-
blament de la carretera C-55, amb l’establiment dels 
acords necessaris amb l’empresa concessionària.

e) Reparar el ferm de la carretera C-55 entre Manresa 
i Monistrol de Montserrat.

f) Portar a terme a la carretera C-55 les accions se-
güents: 

– Reparar i instal·lar urgentment mitjanes de tipus 
New Jersey als quilòmetres següents: 

• km 1, Abrera

• km 6, La Puda - Olesa

• km 13, entre la Colònia Gomis i Monistrol

• km 15, Monistrol (enllaç cremallera i polígon indus-
trial El Mas)

• km 17, Castellbell i el Vilar (accessos a la població 
just a sota del castell)

– Crear carrils d’acceleració i desacceleració als qui-
lòmetres següents: 

• km 0.2, Abrera: carrils d’acceleració i desacceleració 
d’entrada i sortida de la població direcció Manresa.

• km 3, Olesa de Montserrat: carrils d’acceleració i de-
sacceleració d’entrada i sortida de la població, en tots 
dos sentits.

• km 10: adequació, creació d’illeta d’accés i distribu-
ció d’entrades a l’aeri i a l’esplanada de la zona d’apar-
cament i a la carretera B-112 a Collbató en tots dos 
sentits.

• km 15.5, Túnel de Bogunyà: carril d’acceleració a la 
incorporació de la C-58 amb la C-55, direcció Manre-
sa; i carril de desacceleració a la incorporació a l’en-
llaç de la C-55 amb la C-58, direcció Terrassa sentit 
Manresa.
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– Prohibir el gir a l’esquerra als quilòmetres següents: 

• km 5, Olesa: eliminar el gir a l’esquerra, direcció 
Abrera.

• km 6.5: eliminar l’actual gir a l’esquerra i l’entrada al 
camí de la carretera B-113, sentit Manresa.

– Portar a terme els arranjaments d’il·luminació se-
güents: 

• km 0 amb enllaç a l’A-2 i inici de la carretera C-55 a 
Abrera: instal·lació d’enllumenat al llarg d’un quilòme-
tre per a adequar la visibilitat i corregir el canvi brusc 
existent quan es deixa l’A-2.

– Crear un nou emplaçament de la parada d’autobús de 
Monistrol de Montserrat en direcció a Manresa, i tras-
lladar-hi l’actual, amb l’objectiu d’eliminar els riscos 
relatius a visibilitat i ocupació de part del carril con-
trari als vehicles que han d’anar en direcció a Abrera.

g) Coordinar i col·laborar amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i la Junta de Compensació de Pro-
pietaris del Polígon Les Vives en la construcció de la 
connexió del polígon industrial Les Vives amb la car-
retera C-55, per tal d’evitar el trànsit de vehicles pe-
sants pel nucli urbà a Sant Vicenç de Castellet, i cons-
truir urgentment un accés segur per als vianants i les 
bicicletes des del nucli fins a la zona dels polígons in-
dustrials.

h) Portar a terme la connexió de la C-16 amb l’àrea 
nord de Manresa (polígons industrials de Bufalvent i 
dels Trullols, àrea sociosanitària amb l’Hospital Ge-
neral de Manresa i àrea de seguretat ciutadana amb 
la comissaria comarcal dels Mossos d’Esquadra, entre 
altres) mitjançant la carretera BV-1225, de Manresa al 
Pont de Vilomara, en direcció a Berga, tant d’entrada 
com de sortida, de manera que es converteixi la C-16 
en una ronda de Manresa i es descongestioni la carre-
tera C-55.

i) Publicar al portal de transparència de la Generali-
tat, en el termini d’un mes a comptar de la publicació 
d’aquesta moció, el conveni contracte signat amb Au-
tema, relatiu a la C-16, amb les clàusules addicionals 
incorporades.

j) Publicar al portal de transparència de la Generalitat 
el nombre d’accidents a les carreteres, amb l’estadísti-
ca de morts, ferits greus i ferits lleus des de l’any 1995.

k) Millorar el protocol d’actuació per a la desviació del 
trànsit de la C-55 i la C-58 cap a la C-16 en condicions 
de gratuïtat quan es produeixin incidències greus en 
les primeres vies que paralitzin la circulació de vehi-
cles.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

Moció 200/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les actuacions previstes per a com-
pletar el traspàs de competències al Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 302-00270/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 d’abril 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions previstes per a completar el 
traspàs de competències al Consorci de Serveis So-
cials de Barcelona (tram. 302-00270/10), presenta-
da per la diputada Agnès Russiñol i Amat, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 113112), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 113300), pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 113497) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 113500).

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) Garantir que el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona disposi de l’autonomia financera suficient per a 
poder afrontar els seus compromisos econòmics i do-
nar un servei eficient i eficaç.

b) Fer, durant l’any 2015, el traspàs al Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona dels recursos de llar resi-
dència per a persones amb discapacitat i, en el termini 
d’un any, el de tots els serveis residencials d’atenció a 
drogodependents, i garantir-ne el finançament.

c) Fer, en el termini de dos anys, el traspàs al Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona dels serveis de valora-
ció de maltractaments infantils, els centres d’avaluació 
de la discapacitat i l’emissió de l’informe pel que fa a 
les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions 
i convenis formulats per la Generalitat o l’Ajuntament 
de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques 
o privades que afectin el municipi de Barcelona, en 
l’àmbit funcional del Consorci.

d) Avaluar, en el període d’un any, el traspàs al Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona de les residèn-
cies de gent gran de titularitat pública.

e) Fer, en el marc de la Comissió Mixta de Traspassos, 
un estudi de caràcter vinculant sobre la viabilitat de 
convertir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
en els Serveis Territorials de Barcelona de la Genera-
litat.
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f) Incorporar el Consorci de Serveis Socials de Barce-
lona perquè participi en els treballs de recerca i inno-
vació social que es fan en el marc del Departament de 
Benestar Social i Família i en el marc de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències econòmiques i socials de la políti-
ca d’infraestructures
Tram. 300-00292/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Interpel·lació al Govern sobre les comarques 
gironines
Tram. 300-00293/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 16.04.2015, DSPC-P 103.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la sanitat pública
Tram. 300-00294/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

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

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

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

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

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

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 16.04.2015, DSPC-P 103.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió sani-
tària i la utilització de mitjans públics
Tram. 300-00298/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2014
Tram. 360-00019/10

Debat de l’Informe en el Ple

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 
52, tinguda el 16.04.2015, DSPC-P 103.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de directiva del Consell 
per la qual es deroga la Directiva 2003/48/
CE del Consell
Tram. 295-00188/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.
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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 rebaixa del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques
Tram. 202-00078/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió 52, tinguda el 
15.04.2015, DSPC-P 102, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00079/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 52, tinguda el 
15.04.2015, DSPC-P 102, ha aprovat l’esmena a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’impuls d’acords 
estables entre els centres d’educació primà-
ria i secundària del servei públic d’educació i 
les entitats juvenils
Tram. 250-01192/10

Retirada

Retirada en la sessió 38 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Àngel Guimerà, de Pallejà
Tram. 250-01280/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 
687.

Proposta de resolució sobre el servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, i sobre el Codi infart
Tram. 250-01409/10

Retirada

Retirada en la sessió 31 de la Comissió de Salut, tingu-
da el 09.04.2015, DSPC-C 684.
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Proposta de resolució sobre el servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Arnau de Vilanova, 
de Lleida
Tram. 250-01410/10

Retirada

Retirada en la sessió 31 de la Comissió de Salut, tingu-
da el 09.04.2015, DSPC-C 684.

Proposta de resolució sobre el servei d’he-
modinàmica de l’Hospital Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 250-01411/10

Retirada

Retirada en la sessió 31 de la Comissió de Salut, tingu-
da el 09.04.2015, DSPC-C 684.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10

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

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s; GP ICV-EUiA; GP ERC 
(reg. 112958; 113131; 113229; 113541).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 2 dies hàbils (del 20.04.2015 al 21.04.2015).
Finiment del termini: 22.04.2015; 09:30 h.

Projecte de llei de cooperatives
Tram. 200-00020/10

Nomenament d’un relator

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de cooperatives (tram. 200-00020/10) s’ha 
reunit el dia 10 d’abril de 2015 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relator el diputat David Bonvehí i Torras.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2015

David Bonvehí i Torras, Roger Torrent i Ramió, Juli 
Fernandez Iruela, Jordi Roca Mas, Marc Vidal i Pou, 
Inés Arrimadas García, Isabel Vallet Sànchez

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

Rectificació d’una esmena a l’articulat presen-
tada (BOPC 517)
Reg. 111935 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 10.04.2015

Correcció presentada pel GP ERC (reg. 111935)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, comuniquen a la Mesa del 
Parlament que han advertit l’errada següent en les Es-
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menes a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (tram. 200-00029/10), presentada l’11 de març de 
2015 i amb número de registre 109290.

On hi diu:

«Esmena núm. 104

D’addició

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’apartat 1 de l’article 29

“Sis vocals proposats per les entitats representati-
ves de les administracions locals i un representant de 
l’Ajuntament de Barcelona.”»

Hi ha de dir:

«Esmena núm. 104

D’addició

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a la lletra g de l’apartat 1 de l’article 29

“Sis vocals proposats per les entitats representatives 
de les administracions locals entre els quals hi hau-
rà, com a mínim, un representant de l’Ajuntament de 
Barcelona.”»

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC

Projecte de llei de creació de la comarca del 
Moianès
Tram. 200-00042/10

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió 52, tinguda el 
15.04.2015, DSPC-P 102.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 1 
de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió de Cultura i Llengua, 

09.04.2015, DSPC-C 686

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes

Compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix Co-
mercial Barna Centre, o de la persona d’aquesta enti-
tat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-
00886/10)

Compareixença de Gabriel Jené, president de Shop-
ping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Ober-
ta, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català (tram. 353-00884/10)

Compareixença de Joan Carles Calvet, en represen-
tació de Comertia, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-
00885/10)

Compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari ge-
neral de la Confederació de Comerç de Catalunya, o 
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català (tram. 353-00888/10)

Compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pimec 
Comerç, o de la persona d’aquesta entitat en qui dele-
gui, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català (tram. 353-00879/10)

Compareixença de Sergi Llagostera, president de l’As-
sociació de Propietaris de Catalunya, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural ca-
talà (tram. 353-00881/10)

Compareixença d’Àlex Mestre, president de l’Associa-
ció de Propietaris de Locals de Barcelona, o de la per-
sona d’aquest entitat en qui delegui, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (tram. 353-00882/10)
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Compareixença de Vicenç Gasca Grau, president de la 
Fundació Barcelona Comerç, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 
353-00887/10)

Compareixença de Josep Maria Roig, secretari de 
l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelo-
na, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català (tram. 353-00878/10)

Compareixença d’una representació de Gèneres de Punt 
La Torre amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00895/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació Co-
merç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00880/10)

Compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la 
joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 
353-00892/10)

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-
00902/10)

Compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Co-
merç de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural cata-
là (tram. 353-00896/10)

Compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, periodista 
i assagista, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00900/10)

Compareixença de Josep Cruanyes, advocat especia-
lista en protecció del patrimoni comercial, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de 
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultu-
ral català (tram. 353-00897/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença de Jordi Borja, urbanista i geògraf, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català (tram. 353-00898/10)

Compareixença de Mercè Tatjé, geògrafa i historiado-
ra, amb relació a la Proposició de llei de modificació 

de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català (tram. 353-00899/10)

Compareixences amb canvi de tramitació  
a aportacions per escrit

Aportació escrita d’Enrique Vendrell, president del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i 
Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català (tram. 343-00114/10)

Aportació escrita de la Federació de Serveis de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 343-
00115/10)

Aportació escrita de la Federació de Serveis per a la 
Mobilitat i el Consum de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català (tram. 343-00116/10)

Aportació escrita de la Cambra de la Propietat Urba-
na de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 343-
00117/10)

Aportació escrita de Casa Almirall amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural cata-
là (tram. 343-00118/10)

Aportació escrita de Colmado Quílez amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (tram. 343-00119/10)

Aportació escrita de la Comissió de Promoció Econò-
mica i Ocupació i de la Comissió de Turisme de l’As-
sociació de Municipis i Comarques de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patri-
moni cultural català (tram. 343-00120/10)

Aportació escrita de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català (tram. 343-00122/10)

Aportació escrita de Juli Capella, arquitecte, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català (tram. 343-00121/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 21.04.2015 al 12.05.2015).
Finiment del termini: 13.05.2015; 09:30 h.
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Proposició de llei de creació del municipi de 
Medinyà
Tram. 202-00075/10

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

Sol·licitud: GP C’s; GP CiU; GP PPC (reg. 112609; 
112656; 112748).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
4 dies hàbils (del 21.04.2015 al 24.04.2015).
Finiment del termini: 27.04.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00077/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel GP CiU i pel GP PPC de Catalunya 

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 52, tin-
guda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.02.2015.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 21.04.2015 al 27.04.2015).
Finiment del termini: 28.04.2015; 09:30 h.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 112673 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 14.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112673)

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

«El Parlament, davant el progressiu deteriorament dels 
edificis i les runes del Poble Vell de Corbera d’Ebre 
(Terra Alta) insta el Govern a facilitar assessorament 
tècnic, ja sigui directament o a través del Consorci Me-
morial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE),  
emprengui una actuació especial d’intervenció i de su-
port a l’Associació del Poble Vell i a l’Ajuntament de 
Corbera d’Ebre, per tal d’ajudar-lo en la preservació 
d’un patrimoni fonamental per a la memòria democrà-
tica de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla pluriennal dels centres urbans sos-
tenibles
Tram. 250-01480/10

Esmenes presentades
Reg. 112668 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 10.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112668)

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:

a. Donar continuïtat als ajuts establerts a la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urba-
nes i viles que requereixen una atenció especial.

b. Seguir disminuint el deute de la Generalitat de Ca-
talunya amb els Ajuntaments que han justificat despe-
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ses dels projectes d’intervenció integral de barris apro-
vats.

c. Obrir noves convocatòries dels ajuts previstos a la 
Llei de barris un cop s’hagi aconseguit un equilibri 
pressupostari entre les justificacions i els pagaments.»

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

Esmenes presentades
Reg. 112667 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 14.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112667)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a enviar 
un informe detallat al Parlament de Catalunya sobre la 
utilització excepcional que la Generalitat de Catalunya 
fa de targetes de crèdit en determinats casos de despla-
çaments fora de Catalunya i per la compra de bitllets, 
indicant els motius que justifiquen la seva necessitat i 
els criteris d’ús i limitacions, així com una explicació 
detallada dels sistemes de control i fiscalització de les 
despeses d’aquestes targetes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 112664 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 10.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112664)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re, com més aviat millor, la declaració del Massís del 
Garraf com a Parc Natural.»

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

Esmenes presentades
Reg. 112666 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 14.04.2015

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 112666)

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

Del punt 1

«1. Considera necessari revisar el sistema de vot esta-
blert pel Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel 
qual es regula el procediment de vot accessible que fa-
cilita a les persones amb discapacitat visual l’exercici 
del dret de sufragi perquè en totes les conteses electo-
rals les persones amb deficiències visuals puguin exer-
cir el denominat vot accessible i secret.»

Proposta de resolució sobre l’expulsió de la 
selecció catalana del Campionat Mundial de 
Futbol Sala del 2015
Tram. 250-01600/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 112102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Federació de Futbol Sala de Bielorússia ha expul-
sat a la Selecció Catalana del Campionat Mundial que 
s’ha de celebrar en aquell país aquest any 2015. La se-
lecció catalana, reconeguda internacionalment des de 
l’any 2004, s’havia guanyat el dret a participar en el 
Campionat del Mon gràcies als seus mèrits esportius 
ja que havia aconseguit la classificació en el Campio-
nat d’Europa. Aquesta decisió és totalment arbitrària i 
injusta i fonts de la Federació catalana l’atribueixen a 
possibles pressions del Govern espanyol.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament expressa el seu rebuig a la decisió de 
la Federació de Futbol Sala de Bielorússia d’expulsar 
a la selecció catalana del proper Campionat Mundial a 
celebrar en aquell país, i més si és té present que la se-
lecció catalana està reconeguda internacionalment des 
de l’any 2004 i havia aconseguit la classificació grà-
cies a als seus mèrits esportius concretats en el darrer 
Campionat d’Europa.

2. El Parlament insta el Govern a expressar la seva 
protesta davant el Govern espanyol i davant el Govern 
de Bielorússia per la injusta exclusió de la selecció ca-
talana de Futbol Sala del proper campionat del Món 
d’aquest esport.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reedició dels 
dossiers de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya sobre les enquestes econòmiques als 
ens de serveis socials i als centres d’atenció 
a la gent gran
Tram. 250-01601/10

Presentació
GP SOC

Reg. 112298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 juliol del 2013 es publica el dossier número 14 amb 
les enquestes econòmiques a centres i entitats de ser-
veis socials on es presentava una part molt substancial 
de l’ampli concepte dels serveis socials de Catalunya, 
recollint els equipaments públics i privats i els pro-
grames i les activitats realitzades addicionalment per 
les entitats no lucratives, amb dades de l’any 2009. En 
aquest informe es proporciona informació sobre l’acti-
vitat, el finançament, la despesa i l’ocupació dels cen-
tres i entitats no lucratives de serveis socials. No re-

cullen, en canvi, informació sobre l’ajuda a domicili, 
els centres sociosanitaris, la despesa pública en serveis 
fora dels centres de serveis socials i les activitats d’al-
gunes entitats d’àmbit estatal.

El setembre de 2013 s’elabora el dossier número 15 
amb l’enquesta econòmica als centres d’atenció a la 
gent gran amb dades del 2009. La publicació dóna in-
formació sobre l’activitat, el finançament, la despesa 
i l’ocupació dels centres i ens presenta una fotografia 
del sector en un moment molt àlgid des d’una pers-
pectiva econòmica. No obstant això, en aquest anàlisi 
no es presenten tots els recursos disponibles per aten-
dre les necessitats de la gent gran com són els centres 
d’atenció sociosanitària, els habitatges tutelats ni l’aju-
da a domicili.

Els darrers anys, l’atenció a la dependència s’està des-
mantellant. Les reformes i les retallades en les políti-
ques socials que han portat a terme tant el Govern de 
l’Estat com el Govern de la Generalitat han provocat 
que a Catalunya cada cop hi hagi menys persones amb 
dret a prestacions i serveis i que la llista d’espera d’una 
plaça pública residencial sigui més llarga.

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 reeditar els dossiers de l’Idescat sobre les 
enquestes econòmiques a centres i entitats de serveis 
socials i sobre les enquestes econòmiques als centres 
d’atenció a la gent gran amb les dades actualitzades.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC

Proposta de resolució sobre els pagaments 
pendents amb la Fundació Privada Marpi, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-01602/10

Presentació
GP SOC

Reg. 112676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Alícia Romero Llano, diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració.
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Exposició de motius

El sistema català de serveis socials s’ha vist sobre-
passat per l’augment de la demanda social provocada 
per la crisi econòmica i la inacció per part del Govern 
de l’Estat i de la Generalitat. Administracions locals, 
entitats socials i els i les professionals del sector han 
hagut de fer front a un augment de ciutadans que sol-
liciten els serveis mentre s’escurçaven els recursos per 
fer-hi front.

Les decisions preses pel Govern de la Generalitat co-
municant a les entitats que gestionen serveis residen-
cials dirigits a infància, gent gran i discapacitats que 
el mes de setembre de 2014 no podrien cobrar amb 
normalitat l’import corresponent a la prestació que 
realitzen. Aquesta situació no va ser puntual i ha per-
durat en els propers mesos. No és la primera vegada 
que les entitats socials i empreses proveïdores de ser-
veis 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 situació d’impagaments aboquen 
al sector de serveis d’atenció a les persones al col·lapse 
absolut. És preocupant aquesta situació que repercu-
teix en el sector que està gestionant serveis dirigits a 
col·lectius amb una situació d’extrema vulnerabilitat.

La Fundació Privada Marpi de Pineda de Mar treba-
lla per a la promoció personal, laboral i social de les 
persones discapacitades psíquiques, orientant les seves 
activitats per a solucionar les demandes de treball, ha-
bitatge i lleure dels seus usuaris.

La Fundació Marpi dóna serveis a 41 usuaris en el 
Centre Ocupacional i a 27 en les Llars-Residència. 
Paral·lelament dóna treball a 57 persones discapacita-
des contractades al Centre Especial de Treball i té a 
29 persones com a personal tècnic i de suport. Paral-
lelament, l’esplai dóna servei a 50 persones. Aquestes 
persones es podrien quedar sense rebre l’atenció tera-
pèutica, d’habitatge i laboral, degut als problemes de 
finançament que té la fundació arrel dels deutes del 
Govern de la Generalitat amb la Fundació.

La Generalitat de Catalunya és el principal client de la 
Fundació, subvencionat a través d’acords amb el De-
partament de Treball la contractació de persones amb 
discapacitat i amb el Departament de Benestar Social i 
Família, les places de centre ocupacional i llars. Sense 
aquestes aportacions Marpi no podria donar els ser-
veis que té actualment amb els usuaris i treballadors.

Durant els darrers anys el Govern de la Generalitat ha 
retallat o congelat els ajuts destinats a la Fundació, que 
ha hagut de fer un esforç per poder mantenir els seus 
serveis i no reduir les places del Centre Especial de 
Treball, del Centre Ocupacional o de les Llars.

En aquests moments el Govern de la Generalitat té un 
deute amb aquesta Fundació que ascendeix a 208.308,06 
euros. Més concretament, el Departament de Benestar 
Social i Família té pendent de pagament les subvencions 
del període 2013-2014 per un import de 61.117,83 euros 
i un import de 118.824,48 euros per l’any 2015. Al ma-
teix temps, el Departament d’Empresa i Ocupació té un 
deute amb la Fundació en concepte de subvencions de 
28.365,75 euros.

Actualment, la Fundació no pot fer front als impaga-
ments i no podrà donar serveis a les persones amb dis-
capacitat si el Govern no fa el pagament dels deutes 
pendents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

Davant la greu situació de tresoreria que pateix la Fun-
dació Provada Marpi de Pineda de Mar degut als pa-
gaments pendents que té la Generalitat, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Acordar amb la Fundació Privada Marpi de Pine-
da de Mar un pla de pagaments per als propers mesos 
que permeti a la Fundació la previsió, la planificació i 
el treball per garantir l’atenció als usuaris dels serveis.

2. Fer efectius, abans de finalitzar l’any 2015, els paga-
ments pendents que té amb la Fundació Privada Marpi 
de Pineda de Mar.

Palau del Parlament, 25 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados 
Galiano, portaveu adjunta; Alícia Romero Llano, 
diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre la situació dels 
drets humans i la seguretat dels represen-
tants polítics i socials a Veneçuela
Tram. 250-01603/10

Presentació
GP SOC

Reg. 112677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, David Pérez Ibáñez, 
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 se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
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Exposició de motius

El 19 de febrer del 2015, el líder de l’oposició veneço-
lana, Antonio Ledezma, elegit dues vegades l’alcalde 
del districte Metropolità de Caracas, va ser detingut 
arbitràriament pels agents del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN). Després del seu arrest, 
Antonio Ledezma va ser acusat de conspiració i asso-
ciació per a cometre delictes (delictes que impliquen 
dures sancions penitenciàries a Veneçuela) i empreso-
nat a la presó militar Ramo Verde.

El president Nicolás Maduro va anunciar a través de 
la ràdio nacional i la televisió que amb aquestes deten-
cions s’havia desmantellat un presumpte pla que tenia 
la intenció de desestabilitzar el Govern a través d’un 
cop d’Estat en el qual hi havien participat els líders de 
la Mesa d’Unitat Democràtica, i membres de l’Assem-
blea Nacional, Maria Corina Machado i Julio Borges i 
l’alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

D’acord amb organitzacions locals i internacionals, un 
any després de les manifestacions pacífiques, més de 
1.700 manifestants es troben en espera de judici, més 
de 69 continuen empresonats i com a mínim 40 per-
sones han mort durant les protestes sense que s’hagin 
exigit responsabilitats als autors. A més, s’han identi-
ficat diversos casos de violència policial, de membres 
de la Guàrdia Nacional i de proliferació de grups ar-
mats pro-governamentals.

De fet, malauradament, el passat 24 de febrer de 2015, 
l’estudiant de catorze anys Kluivert Roa va resultar 
mort per impactes de bala en una manifestació a San 
Cristóbal, a l’Estat de Táchira, convertint-se en la pri-
mera víctima mortal des de l’aprovació de la Resolució 
8610 del Ministeri de Defensa del Govern veneçolà, 
que permet l’ús d’armes de foc i substàncies tòxiques 
en el «control de reunions públiques i manifestacions 
pacífiques». L’endemà d’aquesta mort, el Ministeri Pú-
blic va declarar que l’agent de policia que havia dispa-
rat contra el jove estudiant havia estat detingut i acusat 
d’homicidi intencionat, entre d’altres delictes.

D’altra banda, la posada en marxa de la denominada 
«Mesa de Diálogo» entre el Govern i l’oposició a Ve-
neçuela es va veure interrompuda, sense haver assolit 
cap acord.

Els drets a participar en les manifestacions pacífiques 
i a la llibertat d’expressió són elements fonamentals de 
la democràcia; la igualtat i justícia per a tots és im-
possible si no es respecten els drets i les llibertats de 
tots els ciutadans. Actualment hi ha nombrosos infor-
mes confirmant que la intimidació i la censura que pa-
teixen els mitjans de comunicació a Veneçuela estan 
anant en augment.

El Govern de Veneçuela, en aquest sentit, té una res-
ponsabilitat especial quan es tracta de respectar i fer 
respectar l’Estat de Dret i el Dret internacional si es té 
en compte que és membre no permanent del Consell 

de Seguretat de les Nacions Unides des del 16 d’octu-
bre 2014.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta:

1. La seva preocupació per l’agreujament de la situació 
a Veneçuela i condemna l’ús de la violència a les ma-
nifestacions pacífiques.

2. La seva condemna a la mort per impacte de bala de 
de Kluivert Roa i d’altres sis estudiants més, el condol 
a les seves famílies, i el seu rebuig cap a l’ús de la for-
ça potencialment mortal en manifestacions civils.

3. La seva preocupació davant la possibilitat que les 
noves protestes condueixin a nous actes violents, amb 
el perill d’aprofundir la bretxa entre les posicions del 
Govern i l’oposició, i de contribuir a polaritzar enca-
ra més la delicada situació política que existeix a Ve-
neçuela; demana als representants de tots els partits 
i sectors de la societat veneçolana mantenir la calma 
tant pel que fa a les declaracions com pel que fa a les 
accions empreses; i desaconsella qualsevol acció que 
pugui conduir a un clima de tensió i retrocés, que po-
dria provocar la il·legalització de l’oposició democràti-
ca, o l’anul·lació de les eleccions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

4. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que transmeti a la comunitat internacional la ne-
cessitat de vetllar pel compliment dels drets humans i 
la seguretat dels representants polítics i socials de Ve-
neçuela, i que aquests mateixos rebin qualsevol ser-
vei sanitari que necessitin i obtinguin accés immediat, 
privat i regular a les seves famílies i als advocats de 
la seva elecció. A expressar, així mateix, una profun-
da preocupació davant el deteriorament de la situació 
dels presos.

5. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que transmeti al Govern veneçolà la necessitat de 
garantir un funcionament institucional amb garantires 
de llibertat d’expressió, manifestació i premsa.

6. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que transmeti al Govern veneçolà la necessitat 
que Veneçuela compleixi les disposicions de la seva 
pròpia Constitució i les seves obligacions internacio-
nals pel que fa a la independència judicial i els drets 
de llibertat d’expressió, associació i reunió, així com 
al pluralisme polític, que són elements fonamentals de 
la democràcia, i per instar al Govern de Veneçuela a 
crear un entorn on els defensors de drets humans i or-
ganitzacions no governamentals independents puguin 
realitzar un treball legítim de promoció dels drets hu-
mans i la democràcia.
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7. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que transmeti al Govern veneçolà la necessitat 
de vetllar per tal que les acusacions realitzades contra 
Antonio Ledezma i altres s’investiguin amb celeritat i 
imparcialitat, sense marge per a la impunitat, i respec-
tant plenament el principi de presumpció d’innocència 
i les degudes garanties processals; i que demani a les 
autoritats veneçolanes que garanteixin la Seguretat de 
tots els ciutadans del país, independentment de les se-
ves opinions o adscripcions polítiques.

8. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que transmeti a les autoritats veneçolanes, davant 
les properes eleccions parlamentàries, la conveniència 
de que aprofitin aquest període per establir un procés 
polític integrador basat en el consens i la responsabi-
litat compartida amb la participació significativa de 
totes les forces polítiques democràtiques en el marc 
de la democràcia, l’estat de dret i el ple respecte pels 
drets humans; demanar a ambdues parts, així mateix, 
realitzar un debat sobre les problemàtiques més greus 
que afronta el país, per tal de dur a terme les refor-
mes necessàries en el desenvolupament econòmic i de 
governança; demanar a tots els actors polítics que no 
permetin que la seva lluita política desbordi els límits 
de l’ordre constitucional.

9. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat 
per a que insti a la UE, als seus Estats membres i als 
membres de la comunitat internacional a que facin de-
claracions i prenguin mesures per mostrar la seva soli-
daritat amb el conjunt del poble veneçolà.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu David Pérez Ibáñez
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocu-
pació de les persones amb capacitat intel-

lectual límit
Tram. 250-01604/10

Presentació
GP SOC

Reg. 112679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Alícia Romero Llano, diputa-
da, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

El coeficient intel·lectual es qualifica de «normal» per 
part de l’Organització Mundial de la Salut quan es tro-
ba entre 85 i 115, mesurat amb proves estandarditza-
des i d’aplicació individual.

Les persones amb capacitat intel·lectual límit es carac-
teritzen per tenir un coeficient intel·lectual situat en-
tre 70 i 85, just per sota del què es considera dins de 
la normalitat, però per sobre d’allò que es diagnostica 
com a Retard Mental.

Les persones que es troben en aquest nivell presenten 
dèficit en la capacitat adaptativa en algunes de les se-
güents àrees: comunicació, cura personal, vida domès-
tica, habilitats socials o interpersonals, utilització de 
recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmi-
ques, treball, oci, salut i seguretat.

Les possibilitats d’accedir al món laboral per a aquest 
col·lectiu són escasses, i les seves dificultats es veuen 
agreujades perquè, majoritàriament, són valorades 
amb un percentatge de discapacitat inferior al 33%. 
Per aquest motiu no tenen accés als recursos socials 
i laborals destinats a les persones amb aquell major 
grau de discapacitat. Però tampoc tenen les portes 
obertes dins del mercat laboral ordinari, per les seves 
pròpies característiques, presentant moltes dificultats 
a l’hora de trobar i mantenir un lloc de treball.

La Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat de treball va suposar 
un avenç, ja que el segon apartat de la de seva Dis-
posició Addicional vint-i-quatrena estableix «mesu-
res dirigides a afavorir les oportunitats d’ocupació de 
les persones amb discapacitat» i senyala que «el Go-
vern estudiarà, en el marc de l’Estratègia Global d’Ac-
ció per a l’Ocupació de les Persones amb Discapaci-
tat 2008-2012, les mesures oportunes per a millorar 
l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat intel-
lectual límit que no assoleixin un grau de discapacitat 
mínim del 33 per cent».

Posteriorment, la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adap-
tació normativa a la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat, en la se-
va Disposició Addicional sisena i, en relació amb les 
mesures en favor de les persones amb capacitat intel-
lectual límit, conté el següent mandat: «el Govern, en 
el marc de l’Estratègia Global d’Acció per a l’Ocupa-
ció de Persones amb Discapacitat i, en el termini de 
dotze mesos, presentarà mesures d’acció positiva diri-
gides a promoure l’accés a l’ocupació de les persones 
amb capacitat intel·lectual límit, que tinguin recone-
guda oficialment aquesta situació, encara que no asso-
leixin un grau de discapacitat del 33 per cent. Regla-
mentàriament, el Govern determinarà el grau mínim 
de discapacitat necessari per a que operi aquesta apli-
cació».
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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. Constituir un grup de treball en el marc del Con-
sell de Relacions Laborals en el que participin asso-
ciacions representatives del col·lectiu de persones amb 
discapacitat, amb la finalitat d’estudiar i proposar les 
mesures necessàries per assegurar una adequada aten-
ció interdisciplinària a les persones amb capacitat intel-
lectual límit i la seva incorporació al mercat de treball.

2. Presentar, abans del mes d’agost de 2015, mesures 
d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a l’ocu-
pació de les persones amb capacitat intel·lectual límit, 
que tinguin reconeguda oficialment aquesta situació, 
encara que no assoleixin un grau de discapacitat del 
33%, en compliment de la Disposició Addicional Sise-
na de la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adaptació norma-
tiva a la Convenció Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta, Alícia Romero Llano, Mont-
serrat Capdevila Tatché, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la residència i centre de dia per a gent gran 
d’Alchemika, de Barcelona
Tram. 250-01605/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 112840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’Associació de Veïns del Clot - Camp de l’Arpa va 
organitzar el passat dissabte dia 14 de març un acte re-
ivindicatiu davant l’edifici de l’antiga fàbrica de plàs-
tics Alchemika per denunciar que, tot i que el 2010 
s’hauria d’haver obert com a residència de gent gran, 

les obres a l’interior de l’edifici no s’han fet i el centre 
roman tancat.

Aquest dia diversos col·lectius de gent gran van re-
clamar que entri en funcionament aquesta residència, 
que està construïda des de l’any 2010. L’Associació de 
Veïns del Clot - Camp de l’Arpa, els «iaioflautes», la 
Marea Pensionista i el grup Contra les Retallades en 
Dependència han demanat reiteradament a l’Ajunta-
ment de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que 
l’habilitació del centre estigui enllestida en el termini 
màxim d’un any.

La situació es veu agreujada pel fet que a dia d’avui als 
barris del Clot i del Camp de l’Arpa totes les residèn-
cies de gent gran que hi ha són privades, i de fet, ja són 
més de 1.000 les inscripcions fetes per al centre de dia, 
tot i que no està obert.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar immediatament el procés d’habilita-
ció de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran 
d’Alchemika, a Barcelona.

Palau del Parlament, 09 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la incoació d’un 
expedient sancionador a l’empresa Puigfel, 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01606/10

Presentació

GP ICv-EUiA

Reg. 112853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent 
Per requerir la restauració de Can Fatjó dels Aurons 
d’acord amb el pla de restauració de l’activitat minera 
[Cerdanyola del Vallès], per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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Exposició de motius

L’any 1963 el Ministeri d’Indústria va autoritzar l’em-
presa Almar Productes Ceràmics, SA per explotar 
l’extracció d’argiles a la secció A) anomenada Almar 
núm.1.113 a Can Fatjó dels Aurons, ubicada al terme 
municipal de Cerdanyola del Vallès, amb subjecció al 
Reglament de Policia Minera i Metal·lúrgica de 1934.

L’any 2009, l’empresa Almar Productes Ceràmics, SA va  
cedir els drets d’explotació a l’empresa Puigfel, SA, 
amb l’autorització del Cap del Servei d’Investigació 
i Recursos Minerals de la Generalitat de Catalunya,  
en Resolució del 8/10/2009.

Els Serveis d’Inspecció de la Oficina de Gestió Am-
biental Unificada (OGAU) del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat van constatar en la inspecció del 24 
de març del 2011 que «a conseqüència de l’extracció 
d’àrids s’ha format un gran clot amb uns grans talus-
sos i una fondària d’uns 60 metres. En el Programa de 
restauració aprovat estava previst baixar uns 20 me-
tres».

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant informe vinculant 
relatiu a la modificació del programa de restauració de 
l’activitat extractiva Almar de 9 de maig de 2013, va 
requerir a Puigfel que iniciés durant el 2014 la restau-
ració del clot amb terres netes i que fes efectiva una 
fiança d’l,5 milions d’euros en ei termini de 30 dies, 
d’acord amb les dimensions actuals del clot de fins a 
70 metres de fondària, més del triple dels metres auto-
ritzats en el Pla de restauració vigent de 1989.

Al mes de març del 2015 l’empresa Puigfel no ha ini-
ciat la restauració ni ha constituït la fiança de restau-
ració exigida a l’objecte de garantir l’execució de la to-
talitat de les mesures de protecció del medi ambient i 
dels treballs de restauració, incomplint el requeriment 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya de 2013.

Ja fa anys que a Can Fatjó no es realitza cap activitat 
d’explotació d’extracció d’argiles, que era la concessió 
demanial a la qual es referia l’autorització de 1963, si-
nó que en els darrers anys s’hi han dut a terme treballs 
d’adequació del clot per a construir un dipòsit de resi-
dus. Així ho constaten l’informe d’auditoria de comptes 
anuals de l’empresa Puigfel SA de 30/06/2011; els infor-
mes de la Direcció General de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat de Catalunya; les sol·licituds de l’empre-
sa Puigfel a l’Ajuntament de Cerdanyola de certificats 
de compatibilitat urbanística per a un abocador; la sol-
licitud d’autorització ambiental de l’empresa Puigfel a 
la Generalitat Catalunya per a una activitat d’abocador.

Segons l’establert als articles 83.4 i 6 de la Llei 22/1973 
de Mines i a l’art. 106.d) i f), del seu Reglament apro-
vat pel RD 2857/1978, poden ser causa de caducitat 
l’aturada de les activitats extractives durant més de sis 
mesos sense l’autorització de la D.G. de Mines, així 

com també l’incompliment de les condicions de l’au-
torització.

Segons l’art. 12.2 del Decret 343/1983 de la Genera-
litat, l’autoritat ambiental de la Generalitat pot elevar 
proposta de declaració de caducitat de l’activitat quan 
hi hagi incompliment de les condicions imposades en 
l’autorització referents al Programa de restauració o 
d’impagament de les fiances o de les seves actualit-
zacions.

L’art. 121.1 de la Llei 22/1973 de Mines, tipifica d’in-
fracció molt greu la comissió d’una infracció greu 
quan s’apreciïn circumstàncies de reincidència o de 
risc molt greu per a les persones o el medi ambient, 
i que l’art. 121.2.f) del mateix text legal tipifica d’in-
fracció greu l’incompliment de les obligacions inclo-
ses en el Pla de restauració i de l’obligació de consti-
tuir i mantenir la garantia suficient en la seva quantia 
i terminis fixats.

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

Proposta de resolució

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

1. Que exerciti la seva potestat sancionadora en rela-
ció a l’actuació de l’empresa Puigfel, SA, a l’argilera 
Almar de Can Fatjó dels Aurons al terme municipal 
de Cerdanyola del Vallès, incoant i tramitant el cor-
responent expedient sancionador; adoptant les mesu-
res cautelars que procedeixen per assegurar el resultat 
de la resolució final que pogués recaure; extingint l’au-
torització ambiental, i exigint el restabliment final dels 
terrenys a les condicions necessàries per servir al seu 
destí urbanístic d’equipaments comunitaris, d’acord 
amb la seva qualificació i classificació urbanística, i 
segons estableix l’art. 294.3 de les Normes Urbanísti-
ques del Pla General Metropolità.

2. Que d’acord amb l’establert a l’art. 12.2 del Decret 
343/1983, de 15 de juliol, elevi a l’autoritat minera una 
proposta de declaració de caducitat de la concessió 
Almar 1113 de 4 de novembre de 1963, per incompli-
ment de les condicions de l’autorització de l’activitat 
minera.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marta Ribas Frías, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, GP ICV-EUiA
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3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre el sistema sanitari pú-
blic de salut
Tram. 255-00008/10

Presentació
GP SOC, GP ICv-EUiA, GP C’s, Grup Mixt

Reg. 112732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 134.1 del Reglament del Parla-
ment,

Sol·liciten

Que es faci un debat general al Parlament sobre el sis-
tema sanitari públic de salut.

La situació actual del sistema públic de salut de Cata-
lunya és més que preocupant.

La descapitalització de la sanitat pública, amb retalla-
des de pressupost i de recursos, ha arribat fins a un 
punt insostenible, els nivells de despesa per càpita se 
situen als de fa 9 anys amb un total 1.400 M€ menys 
de pressupost que el 2010. Aquesta disminució de fian-
çament s’ha traduït en retallades indiscriminades als 
pressupostos dels centres de salut que evidentment ha 
provocat la degradació del servei, la manca de reposi-
cions i de noves inversions, la precarització de les con-
dicions laborals dels professionals sanitaris i la dismi-
nució de les seves retribucions salarials i en definitiva 
una pèrdua de drets dels ciutadans que han vist afecta-
da enormement la seva accessibilitat amb greus iniqui-
tats territorials i socials.

En paral·lel, la manca de transparència i la confusió 
en la planificació i en la compra d’activitat i els can-
vis que s’estan impulsant als consorcis i empreses pu-
bliques ha generat un alt grau de desconfiança, no tan 
sols en els professionals del sector, sinó també en la 
ciutadania en general que cal redreçar.

Per tot l’exposat i d’acord amb el què disposa l’article 
134.4 del Reglament del Parlament, a continuació es 
consigna el guió dels temes que es proposen com a ob-
jecte del debat:

Objectiu del debat:

Recuperació dels drets de ciutadania en l’àmbit de la 
salut i l’atenció sanitària amb el sistema sanitari de ti-
tularitat publica com a garant d’aquests.

Temari del debat:

– Descapitalització i afebliment del sistema sanitari de 
fiançament públic en general i de l’Institut Català de la 
Salut en particular (consolidació de les retallades pres-
supostàries amb afectació directa als serveis sanitaris 
d’atenció primària, especialitzada, sociosanitària i sa-
lut mental). Mesures per redreçar la situació.

– Retenció de talent per tal de mantenir la qualitat de 
l’atenció sanitària i de la recerca aplicada, propiciant 
la participació i implicació dels professionals tot ga-
rantint condicions retributives i de treball equiparables 
als països de l’entorn comunitari.

– Garanties d’igual temps d’accés a tot tipus d’acte 
mèdic o sanitari per a tots els ciutadans a tot el territo-
ri de Catalunya.

– Lluita contra les desigualtats en salut, reforçament 
de la salut publica (prevenció, promoció i vigilància de 
la salut), l’atenció primària i la salut comunitària.

– Transparència i retiment de comptes en la planifica-
ció dels serveis i la compra d’activitat, els concursos i 
els concerts sanitaris.

– Governança del sistema sanitari i les organitzacions 
sanitàries.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu GP SOC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Carina Mejías 
Sánchez, portaveu GP C’s; David Fernández i Ramos, 
portaveu Grup Mixt

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i el sistema edu-
catiu
Tram. 302-00266/10

Esmenes presentades
Reg. 113336 i 113542, 113338, 113489, 

113493, 113495 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113336 i 
113542)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
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Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les des-
igualtats i el sistema educatiu (tram. 302-00266/10).

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

Al punt 2

2. Mantenir, en el termini d’un mes, un debat en seu 
parlamentària, i establir els mecanismes més adequats 
per a la participació dels agents socials implicats en 
aquest debat, sobre la millora [...].

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

Un nou paràgraf al final del punt 5

[...] plaça/funcionament/any.

Definir un pla específic per a garantir que els centres 
d’atenció a la primera infància també es converteixin, 
gradualment, en espais de participació per a les famí-
lies i per al conjunt de la comunitat educativa.

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

Un nou apartat al final del punt 6

[...] per part de les famílies.

– Simplificar el disseny dels procediments de sol·licitud 
de les ajudes evitant processos de gran complexitat for-
mal que excloguin les famílies amb un nivell educatiu 
més baix.

4 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Dos nous paràgrafs al final del punt 7

[...] de la infància i l’adolescència.

Garantir preus assequibles per al conjunt dels infants i 
gratuïtes per a aquelles famílies en situació i/o en risc 
d’exclusió social.

Acordar, conjuntament amb la comunitat educativa i 
les administracions, el contingut i la qualitat de les ac-
tivitats extraescolars en cada centre educatiu.

5 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Al darrer apartat del punt 8

– Potenciar l’autonomia dels centres tot garantint la 
participació de la comunitat educativa i la democràcia 
interna dels centres.

6 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt

11. Estudiar i plantejar, en el període de tres mesos des 
de l’aprovació d’aquesta moció, un calendari de retira-
da dels concerts educatius a les escoles que segreguen 
alumnes per gènere atès que aquesta pràctica fomenta 
les desigualtats del nostre sistema educatiu.

7 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt

12. Presentar en seu parlamentària, en un període mà-
xim de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, 
els aspectes tècnics i jurídics del model d’institut esco-
la que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, com a element de lluita contra les desigualtats 
educatives tal i com mandata la moció 141/10 sobre les 
necessitats d’escolarització i d’equipaments educatius 
aprovada pel Parlament de Catalunya.

8 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt

13. Establir un índex d’equitat educativa a Catalunya 
abans de la finalització del curs escolar 2015-2016 i 
incorporar-ho a tots els anàlisis de dades quantitatives 
i qualitatives de l’àmbit educatiu que realitzi o promo-
gui la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113338)

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 desigualtats i el sistema edu-
catiu (tram. 302-00266/10).

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

Del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a es-
tendre les mesures de coordinació acordades i les que 
s’acordin entre centres educatius i pediatres per a fa-
cilitar a totes les famílies que ho vulguin i que tinguin 
inscrits els fills en qualsevol dels centres educatius sos-
tinguts amb fons públics la detecció precoç de dificul-
tats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola, garantint 
la confidencialitat de les dades.

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

Del punt 2

2. Presentar al Parlament els treballs i estudis que 
s’estan fent sobre la millora de la coordinació, els pro-
tocols d’acció i per a la millora de les desigualtats en el 
sistema educatiu.

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

Del punt 4

4. Desenvolupar els articles 48.1 i 48.2 de la Llei d’E-
ducació sobre la coresponsabilització de tots els cen-
tres del Servei d’Educació de Catalunya en l’escolarit-
zació d’alumnes.

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

Del punt 5

5. Remarcar el caràcter d’etapa educativa i de millo-
ra de la igualtat d’oportunitats de les llars d’infants 
d’atenció a la primera infància, en un marc global de 
polítiques d’infància, i fer front al manteniment de l’ac-
tual xarxa pública de llars d’infants municipals atenent 
a la seva responsabilitat legal i institucional. Elaborar 
una nova proposta per al finançament estable del ser-
vei de llars d’infants que tingui en compte la corespon-
sabilització de costos i de sosteniment i de places per al 

curs 2015-2016, i que inclogui el compliment de la Llei 
5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de 
qualitat, i de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació; el principi de suficiència financera; l’equilibri 
territorial i la dificultat específica dels municipis en zo-
nes rurals, i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa 
social; presentar-la al Parlament i sotmetre-la a debat i 
a l’acord a la Comissió Mixta del Departament d’Ense-
nyament amb els representants municipalistes.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

7. Promoure des del departament competent les mesu-
res de foment necessàries, amb criteris socials i eco-
nòmics, per garantir el dret d’accés al lleure de tots 
els infants, tal com estableix la Llei 14/2010 de drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència.

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

Del punt 8

8. Continuar millorant l’atenció a les necessitats espe-
cífiques dels centres educatius que més ho necessitin 
en funció de la seva realitat i aportar recursos addicio-
nals (humans, materials i econòmics) tant en funció 
de les necessitats de l’alumnat com dels centres i dels 
barris on es troben ubicats. I en concret amb les me-
sures següents: 

– Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos en els centres d’alta complexitat i 
en els centres de zones socioeconòmiques més desfa-
vorides en què sigui convenient.

– Garantir una escolarització adequada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques entre tots els 
centres finançats amb recursos públics.

– Potenciar l’autonomia de centres.

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

Del punt 9

9. Establir, a mesura que es vagi desplegant la Llei 
12/2009 de 10 de juliol d’educació, l’Agència d’Ava-
luació i Prospectiva de l’Educació i la constitució del 
seu Consell Rector.
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

10. Reforçar el paper del Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema educatiu.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113489)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, 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 les desigualtats i el siste-
ma educatiu (tram. 302-00266/10).

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

1. Estendre les mesures de coordinació entre centres 
educatius i pediatres acordades i les que s’acordin per 
millorar la coordinació, els protocols d’acció i els re-
cursos associats per facilitar la detecció precoç de di-
ficultats d’aprenentatge i d’adaptació a l’escola a to-
tes les famílies que ho vulguin que inscriguin els seus 
fills i filles a qualsevol dels centres educatius sostinguts 
amb fons públics, garantint la confidencialitat de les 
dades. Amb aquesta finalitat, estendre les mesures de  
coordinació necessàries entre els centres educatius i 
els equips psicopedagògics del Departament d’Ense-
nyament amb els CDIAP i els serveis de pediatria i els 
que es considerin convenients del Departament de Sa-
lut.

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

De refosa dels punts 4 i 8

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vin-
cular una política necessària de consolidació i dis-
tribució de recursos humans, materials i econòmics 
del Departament d’Ensenyament a les necessitats de 
l’alumnat, els centres i els barris o zones en compli-
ment de la moció 191/X amb l’objectiu d’actuar per ga-
rantir l’equitat.

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

5. Donar compliment a la Moció 176/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les llars d’infants, i a la Dispo-
sició Addicional Setzena de la Llei 2/2015, de l’11 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015.

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

6. Donar compliment urgent a la resolució 577/X, de 13 
de març de 2014, derivada del Ple extraordinari sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats, especial-
ment pel que fa als acords i mesures següents: aprovar 
un mapa de recursos per garantir el dret a l’alimenta-
ció, aprovar abans de tres mesos la nova cartera de ser-
veis socials per incloure-hi el dret a l’alimentació per 
mitjà de serveis i recursos de distribució d’aliments; 
presentar el calendari de desplegament de la Llei dels 
drets i oportunitats en la infància i l’adolescència; pre-
sentar el pla per garantir l’accés a activitats de lleure 
en període no lectiu que inclogui la cobertura de les ne-
cessitats alimentàries d’infants i adolescents en situació 
de risc; impulsar els centres oberts com a punts per a 
introduir hàbits alimentaris i de capacitació familiar i 
fer-ne difusió per mitjà dels serveis socials bàsics.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 113493)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Torres, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les des-
igualtats i el sistema educatiu (tram. 302-00266/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 8

– Potenciar l’autonomia dels centre, adoptant mesures 
que assegurin que la selecció del cos docent es basarà 
en els principis de mèrit, capacitat i publicitat, i que en 
cap cas aquesta autonomia minvarà la qualitat docent 
del centre educatiu.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President GP C’s Diputat GP C’s
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Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113495)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular 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 les desigualtats i el siste-
ma educatiu (tram. 302-00266/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1 i 2 en un únic punt

1. Ampliar les mesures de detecció precoç a P3 a tots 
els alumnes catalans, inclosos els matriculats a cen-
tres concertats, i al període lectiu complert, de manera 
que els pares que així ho vulguin podran lliurar volun-
tàriament l’informe mèdic al centre, tenint en compte 
el tractament confidencial de les dades i la garantia 
de rebre el suport addicional necessari i adequat per 
part de l’Administració, en cas de detectar-se necessi-
tats especials.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5

[...] fins als 1.800 € plaça/funcionament/any, establint 
un pla de pagament del deute contret amb els ajunta-
ment per aquest concepte.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De dos nous punts a l’apartat 6

[...] per part de les famílies.

– Establir convenis amb els centres concertats per aju-
dar a cobrir el cost del servei de menjador a aquells 
alumnes en situació de vulnerabilitat per raons econò-
miques.

– Garantir la gratuïtat d’accés al servei de menjador 
escolar per qüestions de renda i/o per risc d’exclusió 
social per aquells alumnes de ESO que acudeixen a 
centres amb jornada compactada.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De primer punt de l’apartat 8

[...] les mesures següents: 

– Reforçar les plantilles docents i el personal no do-
cent dels centres educatius, reduint les ràtios i aug-
mentant els recursos, si es detecta la necessitat per raó 
del centre o del seu entorn socioeconòmic.

– Garantir una [...].

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 10

10. En el transcurs de la creació de l’Agència d’Avalu-
ació i Prospectiva de l’Educació, reforçar el paper del 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
nomenant com a director/a, abans de finalitzar el pri-
mer semestre del 2015, un/a professional independent 
de reconegut prestigi.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José Gar-
cía Cuevas, diputada, GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran
Tram. 302-00267/10

Esmenes presentades
Reg. 113488, 113494, 113499 i 113504 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113488)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Josep Cosconera Ca-
rabassa, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el 
Pirineu i Aran (tram. 302-00267/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1

1. Elaborar un Programa d’Accions Específiques du-
rant els propers mesos, dins del Pla de Política Indus-
trial de Catalunya 2010-2020, per aturar la destrucció 
d’empreses i fomentar la indústria de les, comarques 
de Lleida, el Pirineu i l’Aran.

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

Del punt 4

4. Crear un Observatori Socioeconòmic del Pirineu i 
l’Aran, en els propers mesos, que reculli dades i estu-
dis demogràfics, econòmics i socials, amb l’objectiu de 
disposar d’una base de dades efectiva contra la despo-
blació actual de les zones de muntanya.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un subapartat al punt 5

5.1. El Govern de Catalunya projectarà i promociona-
rà turísticament la ciutat de Cervera com a capital de 
la cultura catalana del 2019.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 5

5.2. El Govern de Catalunya realitzarà totes les acci-
ons que calguin davant les Administracions que cor-
responguin, per evitar el projecte promogut per l’em-
presa Endesa Generación sobre la construcció d’una 
presa ubicada a la zona de Sant Esteve de la Sarga, 
concretament a la cua de l’Embassament de Canelles, 
a l’indret del «Congost de Mont-rebei»; així com qual-
sevol actuació que suposi una agressió a la zona i que 
pugui minvar els valors naturals i paisatgístics, l’espai 
natural i el refugi de fauna salvatge del «Congost de 
Mont-rebei» i els seus entorns.

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

Del punt 6

6. Potenciar la Marca Turística «Pirineus», i «Ara 
Lleida» i «Val d’Aran» garantint-ne els recursos eco-
nòmics i millorant la col·laboració de les diferents ins-
titucions, com a veritable eina de promoció dels dife-

rents productes i actius turístics del Pirineu Català, les 
comarques de Lleida i l’Aran.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 8

8. Potenciar l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran (IDAPA), dotant-lo de recursos suficients 
per tal que esdevingui un organisme amb prou capaci-
tat per impulsar projectes de dinamització econòmica-
social i cultural.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 15

15. Aplicar les mesures que es tinguin al seu abast per 
pal·liar les pertorbacions del mercat i l’enfonsament de 
preus del sector de la fruita. Al mateix temps, nego-
ciar amb el Govern de l’Estat que elevi la mateixa pe-
tició a la Comissió Europea, de igual manera com es 
va aprovar a la resolució sobre la petició a la Comis-
sió Europea per que adoptes mesures excepcionals per 
a evitar pertorbacions en el mercat dels cítrics (tram. 
250-01107/10) de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural del passat 11 de 
març de 2015.

8 Esmena núm. 8
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 16

16. Presentar, en els propers mesos, un pla de dinamit-
zació i promoció dels Parcs Naturals de Catalunya i un 
augment de la dotació econòmica per fer-hi front.

9 Esmena núm. 9
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 17

17. Instar el Govern de l’Estat a posar les mesures ne-
cessàries per garantir la viabilitat i reobertura de les 
plantes de purins del territori per tal d’evitar el col-
lapse de purins i nitrats, així com, els seus efectes no-
cius pel medi ambient.

10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 18

18. Elaborar un pla de formació i d’ocupació espe-
cífica per a les comarques rurals per tal de prevenir 
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l’emigració juvenil i que afavoreixi l’apoderament de 
les dones.

11 Esmena núm. 11

De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 19

19. Comprometre’s a desplegar al més aviat possible 
l’organització i el desplegament territorial en vegue-
ries, tal com defineix l’Estatut d’Autonomia i la Llei 
de vegueries 30/2010, per tal de disposar d’una Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya descentra-
litzada; la qual cosa permetria una millor eficiència, 
proximitat i accessibilitat als serveis públics de tota la 
població.

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 20

20.1. Fer arribar tota la informació disponible i com-
prometre’s a mantenir un diàleg permanent i trans-
parent amb els agents locals i la societat civil, per tal 
d’arribar a acords consensuats en la presa de deci-
sions que puguin afectar la vida econòmica, social i 
cultural de la població del territori.

13 Esmena núm. 13
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 22

22.1. Impulsar la permeabilitat entre les comarques de 
la Noguera i el Pallars Jussà redactant o actualitzant 
aquest any els projectes necessaris per a la construcció 
del túnel de Comiols i els seus accessos.

14 Esmena núm. 14
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 22

22.2. Mantenir la permeabilitat entre la comarca del 
Pallars Sobirà i la Vall d’Aran garantint-ne al màxim 
el seu accés en època hivernal i a la vegada redactant 
o actualitzant aquest any els projectes necessaris per a 
la construcció del túnel de la Bonaigua i els seus ac-
cessos.

15 Esmena núm. 15
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 23

23. Impulsar la cobertura total de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC’s) arreu del terri-

tori, per tal que el món agrícola i rural pugui guanyar 
competitivitat i eviti la fractura digital.

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

24. Garantir, dins les disponibilitats pressupostàries, 
els recursos econòmics dels programes d’arranjament 
de camins municipals i de manteniment dels camins 
d’accés a les estacions de muntanya, els quals han 
minvat notablement els darrers anys i que en algun 
cas, han afectat greument a la mobilitat i dinamització 
de la zona.

17 Esmena núm. 17
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 24

24.1. En col·laboració amb la Diputació de Lleida a re-
dactar als plans zonals als efectes de poder incorporar 
a la xarxa local de carreteres trams de vies de titula-
ritat municipal que fan la funció de carreteres locals 
sense rebre’n la consideració ni el finançament per al 
seu condicionament com a tals. L’instrument per incor-
porar aquest viari municipal a la xarxa de carreteres 
locals són els plans zonals previstos per l’article 1 de la 
Llei 11/2008, de modificació de la Llei de carreteres.

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 25

25.1. Instar el Govern de l’Estat l’execució més rapida 
possible de la millora del ferm dels trams més deterio-
rats de l’autovia A-2 i de manera especial entre Cerve-
ra i El Bruc.

19 Esmena núm. 19
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 26

26. Instar el Govern de l’Estat que s’agilitzin i es licitin 
al més aviat possible els trams que manquen de l’auto-
via A-14, entre Lleida i Sopeira (Huesca).

20 Esmena núm. 20
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 27

27. Instar el Govern de l’Estat a estudiar el rescat,  
de l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida per tal de 
descongestionar la carretera N-240 i millorar la con-
nexió entre el Port de Tarragona i les Comarques de 
Lleida, com l’opció més econòmica i viable a curt i mig 
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termini, i a la vegada Instar als governs de l’Estat i de 
Catalunya a negociar un prompte acord que permeti 
la gratuïtat del tram Lleida - El Vendrell de l’AP-2 per 
als vehicles pesants de transports de mercaderies, fins 
que no es posi en servei la totalitat de l’autovia A-27 
(Tarragona-Montblanc).

21 Esmena núm. 21

D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 27

27.1. El Govern impulsarà i actualitzarà si cal, el pro-
jecte de la variant de la carretera de la xarxa bàsica 
C-14 al seu pas per la ciutat de Tàrrega

22 Esmena núm. 22
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 27

27.2. El Govern de Catalunya promocionarà els aero-
ports de Lleida-Alguaire i el de La Seu-Andorra com a 
plataformes de desenvolupament del territori i si cal en 
millorarà la seguretat dels aterratges per inclemències 
meteorològiques.

23 Esmena núm. 23
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 27

27.3. Instar al Govern de l’Estat la millora de la infra-
estructura ferroviària de la línia (Lleida-Manresa) do-
tant-la de la seguretat necessària i fent-la competitiva 
amb altres mitjans de transport.

24 Esmena núm. 24
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 28

28. Establir un escenari plurianual (2015-2020), 
d’acord amb l’augment d’ingressos del pressupost de la 
Generalitat, de recuperació progressiva dels ingressos 
perduts en els darrers anys en tots els serveis de salut: 
primària, especialitzada, salut pública, amb especial 
atenció als hospitals comarcals, que han vist afectat el 
seu normal funcionament i especialment als ciutadans 
que han vist com s’incrementen els temps d’espera per 
tots tipus d’actes i procediments mèdics.

25 Esmena núm. 25
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou subapartat al punt 28

28.1. El Parlament de Catalunya lamenta l’incompli-
ment de la moció 190/X del Parlament de Catalunya i 
en conseqüència, insta el Govern a aturar el procés de 
creació del Consorci de Lleida de manera immediata i 
en tot cas, com a màxim, el dia després de la publica-
ció de la moció al BOPC.

26 Esmena núm. 26
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 29

29. Finalitzar els treballs amb els consells comarcals 
i els representants dels ens locals per a modificar el 
decret 161/1996, sobre els serveis escolars de de trans-
port, per a adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix que les ad-
ministracions públiques han d’oferir ajuts als alumnes 
que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de po-
blació allunyats o en zones rurals, amb la finalitat de 
reconèixer la singularitat de diversos centres escolars i 
garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats d’accés al 
transport escolar, atenent la naturalesa del desplaça-
ment i el nivell de renda de les famílies i vetllant per-
què cap família no resti fora d’aquest servei per raons 
socioeconòmiques; habilitar les partides pressupostà-
ries corresponents per a fer efectiu l’acord assolit, te-
nint en compte la reserva de 5 milions d’euros del fons 
extraordinari per a polítiques socials 2015 aprovat en 
els Pressupostos de la Generalitat per al 2015 a aquest 
efecte.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Josep Cosconera Carabassa
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113494)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran (tram. 302-00267/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 10 bis a l’apartat «Empresa, turisme i 
ocupació»,

11. Donar els serveis necessaris a les societats de pes-
ca esportiva de la província de Lleida, així com a la 
resta de Catalunya, rebaixant els preus de la llicència 
i estenen el sistema d’expedició de permisos mitjançant 
talonaris amb l’objectiu d’impulsar el turisme esportiu 
en aquest àmbit. 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 27 bis a l’apartat «Infraestructures»,

27 bis. Donar compliment als acords d’aquesta Cam-
bra en relació a iniciar l’estudi de viabilitat de la cons-
trucció del túnel de la Bonaigua.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 27 ter a l’apartat «Infraestructures»,

27 ter. Prioritzar en la construcció de la variant oest 
de la C-14 de Tàrrega, una via necessària per conduir 
el trànsit de Lleida i Andorra cap a Tarragona i vice-
versa.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 27 quarter a l’apartat «Infraestruc-
tures»,

27 quarter. Impulsar la millora la millora del traçat de 
la carretera des d’Artesa de Segre fins a Isona pel Coll 
de Comiols (carreteres L-512 i C-1412), amb l’objec-
tiu de que, quan les disponibilitats pressupostaries ho 
permetin, es construeixi un túnel que millori la conne-
xió entre la Noguera i el Pallars Jussà. 

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 27 quinquies a l’apartat «Infraestruc-
tures»,

27 quinquies. Emprendre les actuacions necessàries 
en la C-12 en el tram d’accés a l’Escola Alba de Llei-
da, per tal de que, en el proper curs escolar 2015-2016 
quedi garantida la seguretat viària d’alumnes i con-
ductors. 

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 27 sixties a l’apartat «Infraestructures»,

27 sixties. Definir i presentar l’estratègia que ha de se-
guir l’Aeroport d’Alguaire, per tal de garantir la seva 
viabilitat i li permeti avançar amb noves oportuni-
tats de negoci tant bon punt la Taula Estratègica de 
l’Aeroport acabi els treballs. Així mateix, i en aquest 
marc d’actuació, revisar els costos d’un sistema avan-
çat d’aterratge instrumental –ILS de nivell II/III– amb 
l’objectiu de que, quan les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin, es procedeixi a la seva implantació a 
l’Aeroport Lleida-Alguaire. 

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113499)

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 Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran (tram. 302-00267/10).

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

Del punt 1

1. Dur a terme les actuacions oportunes, en el marc del 
Programa de reactivació Industrial, per tal de mante-
nir l’activitat productiva de les empreses de les comar-
ques de Lleida, el Pirineu i l’Aran afectades per pro-
cessos de reestructuració industrial.

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

Del punt 2

2. Reprovar la nefasta gestió feta pel Conseller d’Em-
presa i Ocupació en relació als incompliments reiterats 
amb els treballadors de l’empresa Tradema de Solsona, 
així com, amb les institucions i organitzacions sindi-
cals d’aquesta comarca, afectant greument les famílies 
que en depenien directa i indirectament.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

3. Dur a terme les actuacions necessàries en el marc 
del Programa de Reactivació Industrial per garantir la 
continuïtat de l’activitat productiva i el màxim núme-
ro de llocs de treball a l’empresa Incryen 2014 SL, tal 
com es demana al Manifest de Tàrrega al qual donem 
suport.

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

Del punt 5

5. Continuar impulsant el Pla de foment del turisme de 
natura als espais naturals protegits de Catalunya em-
marcat dins del Pla Estratègic de Turisme, a partir de 
la dinamització turística d’aquests espais clau en les 
comarques d’interior i de muntanya pel seu potencial i 
impacte territorial i econòmic.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

6. Potenciar la Marca Turística Pirineus, augmen-
tant un 20% els recursos econòmics i millorant la col-
laboració de les diferents institucions, com a veritable 
eina de promoció dels diferents productes i actius tu-
rístics del Pirineu Català.

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

Del punt 8

8. Potenciar l’Institut de Desenvolupament de l’Alt 
Pirineu i l’Aran (IDAPA), assignant en el pressupost 
2016, els recursos econòmics i humans necessaris i 
amb més competències, per tal que esdevingui un or-
ganisme amb prou capacitat per impulsar projectes de 
dinamització econòmica, social i cultural.

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

Del punt 11

11. Establir un pla de pagaments de les ajudes pen-
dents als Agricultors, Ramaders i organitzacions agrà-
ries del país i també pels propietaris de terres expro-
piades per diferents obres públiques de Catalunya 
d’acord amb la normativa vigent i un cop es disposin 

de les condicions i els recursos del Fons de Liquiditat 
per al 2015.

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

Del punt 16

16. Seguir desenvolupant el Pla Estratègic de Gestió 
dels Espais Naturals 2015-2020 com a eina general de 
conservació i dinamització sostenible del territori in-
clòs en un espai de protecció especial.

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

Del punt 17

17. Instar a l Govern de l’Estat que modifiqui la se-
va política d’energies renovables amb relació al bio-
gàs i a altres possibles formes d’energia procedents del 
tractament de les dejeccions ramaderes per tal d’incre-
mentar la sostenibilitat energètica de les explotacions 
agràries, assolir els objectius de les energies renova-
bles marcats per la Unió Europea i facilitar la compe-
titivitat de les explotacions ramaderes en comparació 
amb les de l’entorn.

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

Del punt 18

18. Elaborar un pla de formació i d’ocupació espe-
cífica per a les comarques rurals per tal de prevenir 
l’emigració juvenil i que afavoreixi l’apoderament de 
les dones.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 21

21. Seguir amb els protocols de coordinació entre la 
Generalitat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
a fi d’acabar amb l’execució de les actuacions com-
promeses per les destrosses i els desperfectes originats 
per les riuades del passat 18 de juny de 2013, a la Vall 
d’Aran, amb la finalitat de donar-los per acabats du-
rant aquest any 2015.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 22

22. Acabar la redacció del projecte de condicionament 
de la carretera C-14, que inclou la construcció d’un 
túnel a la zona de Tresponts, i prioritzar l’actuació de 
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manera que les obres corresponents puguin ser pro-
gramades tan bon punt les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin. Així mateix, continuar executant les 
obres d’estabilització dels talussos de la C-14 en aquest 
àmbit.

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

Del punt 23

23. Vetllar i impulsar, en la mesura que les disponibi-
litats pressupostàries ho permetin, la cobertura total 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC’s) arreu del territori per tal que el món agrícola 
i rural pugui guanyar competitivitat i eviti la fractura 
digital.

14 Esmena núm. 14
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 24

24. Augmentar un 50% els recursos econòmics dels pro-
grames d’arranjament de camins municipals i de man-
teniment dels camins d’accés a les estacions de munta-
nya, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

15 Esmena núm. 15
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 27

27. Instar el Govern de l’Estat que busqui una solució 
per l’accidentalitat de l’N-240 en forma de millora de 
la gestió del corredor N-240/AP-2, amb l’obligació del 
pas de camions per l’AP-2, tot bonificant aquest pas, 
així com estudiar altres millores de la circulació dels 
vehicles lleugers i així mateix estudiar el desdoblament 
de l’actual N-240 entre Lleida i les Borges Blanques.

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 28

28. Incrementar l’any 2015 la contraprestació per la 
prestació de serveis sanitaris dels hospitals comarcals 
de les terres de Lleida, Pirineu i Aran.

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 29

29. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a modificar el Decret 160/1996, de 14 de 
maig i el Decret 161/1996 de 14 de maig, pels quals 
es regulen respectivament els serveis escolars de men-

jador i de transport per tal d’adequar-los a la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113504)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les Ter-
res de Lleida, el Pirineu i Aran (tram. 302-00267/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 27 que resta redactat de la següent manera

27. Insta el Govern de la Generalitat a continuar exi-
gint el rescat de l’autopista AP2 entre Montblanc i 
Lleida acomplint així amb els compromisos presos 
amb el territori per part de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat, com a alternativa més econòmica a la 
construcció d’una autovia per tal de descongestionar 
la carretera N-240 i millorar la connexió entre el Port 
de Tarragona i les Comarques de Lleida.

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

D’un nou punt

30. Fer efectiva de forma immediata la Resolució 
958/X del Parlament de Catalunya, sobre el mante-
niment de l’activitat del grup Neoelectra a l’Aran i la 
continuïtat dels llocs de treball en què s’insta al Go-
vern de la Generalitat a facilitar reunions entre el grup 
inversor de les empreses del grup Neoelectra, els treba-
lladors i el Govern de la Generalitat, tenint en compte 
que el Govern ja ha incomplert els terminis exposats 
en la resolució.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt

31. Acomplir totes les resolucions i mocions aprova-
des durant aquesta legislatura que afecten les comar-
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ques de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran abans que finalitzi 
la mateixa.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els menjadors escolars
Tram. 302-00268/10

Esmenes presentades
Reg. 113299, 113490, 113496 i 113503 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113299)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, 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 menjadors escolars (tram. 302-
00268/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 2

2. La Comissió Mixta serà l’encarregada de trobar el 
consens sobre els criteris i paràmetres del nou decret 
sobre menjadors escolars. En tot cas, aquesta Comis-
sió haurà de contemplar, com a mínim, els següents as-
pectes:

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Al final del punt 5

5. Mentre no es porti a terme aquesta implementació, 
el Govern garantirà els recursos econòmics necessa-
ris a les entitats que actualment estan prestant aquest 
servei.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, GP SOC 

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113490)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, 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 els menjadors escolars 
(tram. 302-00268/10).

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

1. Actualitzar la normativa existent relativa als men-
jadors escolars, vigent des del 1996, abans de la fina-
lització de l’actual període de sessions per tal d’ade-
quar-la a la situació actual i al que estableix la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

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

De refosa dels punts 3, 10 i 17

3. Sobre la garantia alimentària: 

a) Actualitzar l’índex AROPE en l’atorgament de les 
beques menjador amb l’objectiu d’equiparar-nos als 
indicadors estàndards de la Unió Europea pel càlcul 
de risc de pobresa i exclusió.

b) En les sol·licituds de les beques de menjador en què 
la renda familiar hagi variat substancialment respecte 
de la de l’any anterior es tindrà en compte la presen-
tació d’un certificat oficial d’ingressos de l’any en curs 
en lloc de les dades de la declaració de l’IRPF de l’any 
anterior. Les convocatòries seguiran quedant obertes 
al llarg del curs per tal de poder atendre situacions so-
brevingudes.

c) Donar compliment urgent a la resolució 577/X, de 13 
de març de 2014, derivada del Ple extraordinari sobre 
l’increment de la pobresa i les desigualtats, especial-
ment pel que fa als acords i mesures següents: aprovar 
un mapa de recursos per garantir el dret a l’alimenta-
ció, aprovar abans de tres mesos la nova cartera de ser-
veis socials per incloure-hi el dret a l’alimentació per 
mitjà de serveis i recursos de distribució d’aliments; 
presentar el calendari de desplegament de la Llei dels 
drets i oportunitats en la infància i l’adolescència; pre-
sentar el pla per garantir l’accés a activitats de lleure 
en període no lectiu que inclogui la cobertura de les ne-
cessitats alimentàries d’infants i adolescents en situa-
ció de risc; impulsar els centres oberts com a punts per 
a introduir hàbits alimentaris i de capacitació familiar 
i fer-ne difusió per mitjà dels serveis socials bàsics.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Garantir el servei de cantina i de beques de menja-
dor per a tot l’alumnat de secundària que ho necessiti.

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

6. Vetllar perquè es garanteixi el pagament de les be-
ques menjador a mes vençut a les empreses gestores 
atès que la situació actual pot provocar el tancament 
de les empreses més petites en benefici de les grans 
empreses del sector.

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Pel que fa a les licitacions i plecs per a la contrac-
tació pública, impulsar que els responsables de la con-
tractació tinguin en compte: 

a) Incorporar criteris de proximitat, temporada i de 
producció ecològica per les matèries primeres i on la 
qualitat nutricional de l’alimentació tingui un valor 
important en la puntuació.

b) Afavorir la dieta mediterrània i la incorporació dià-
ria de verdura i hortalissa fresca en el menú, amb pro-
cedència de la producció el més propera possible en 
cada cas.

c) Contemplar l’origen dels productes alimentaris no 
tant sols des d’una perspectiva física, si no també so-
cial; prenent especial èmfasi les condicions laborals 
del personal contractat pels proveïdors.

d) Valorar la presència de proteïna vegetal a partir de 
la incorporació de llegums i cereals, al menys un cop 
a la setmana.

e) No incloure en els plecs de licitació criteris exclo-
ents, com ara el volum de negoci o els menús servits, 
per tal de garantir la lliure concurrència als concursos 
públics en igualtat d’oportunitats per a totes les em-
preses.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

13. Actualitzar i enfortir el programa Salut i Escola, 
també per a aquells subprogrames que fan referència 
als hàbits alimentaris i les malalties derivades de tras-
torns de comportament alimentari.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

15. Presentar el desplegament jurídic dels instituts es-
cola dissenyats per la LEC també com a element im-
portant per garantir el servei de menjador escolar a 
l’alumnat de la secundària.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113496)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular 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 els menjadors escolars 
(tram. 302-00268/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, de l’apartat 2

c) Que el servei escolar de menjador es presti dins de 
les instal·lacions del centre sempre que sigui possible i 
si no, en un espai adequat el més proper possible.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra b, de l’apartat 3

b) En les sol·licituds de les beques menjador no es tin-
drà només en compte la declaració d’IRPF de l’any an-
terior, sinó que es podrà presentar també un certificat 
d’ingressos de l’any en curs.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De les lletres c i d, de l’apartat 3 en una única lletra

c) La Generalitat de Catalunya garantirà que tots els 
infants reben una alimentació adequada durant tot 
l’any. Haurà d’oferir durant els períodes no lectius un 
servei de menjador o altres fórmules per garantir una 
alimentació correcta a tots els infants que en tinguin 
necessitat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Fernando Sánchez Costa
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113503)

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 els menjadors escolars (tram. 
302-00268/10).

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

Del punt 1

1. Actualitzar la normativa existent relativa als menja-
dors escolars, vigent des de l’any 1996, per tal d’ade-
quar-la a la situació actual i al que estableix la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

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

Del punt 2

2. Establir per a l’elaboració de la nova normativa un 
grup de treball amb representants del Departament 
d’Ensenyament, del Consells Comarcals i de la Comis-
sió Mixta Departament d’Ensenyament - Entitats Mu-
nicipalistes. En l’elaboració de la nova normativa cal 
tractar els punts següents:

a) Les diferents modalitats de gestió, entre elles que 
les direccions del centres educatius puguin efectuar la 
contractació.

b) Que els centres comptin amb un pla de funciona-
ment del menjador escolar aprovat pel Consell Escolar 
i vinculat al projecte educatiu del centre

c) Que els responsables de la contractació tinguin en 
compte:

– Que s’especifiquin les ràtios màximes alumnes/moni-
tor i les titulacions dels monitors.

– Que es valori la qualitat nutricional i també criteris 
de proximitat, temporada i producció ecològica.

– Que s’afavoreixi la dieta mediterrània

d) Que es vetlli pel compliment de la Llei 17/2011 de 
seguretat alimentària i nutrició.

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

Del punt 3

3. Continuar donant compliment a la resolució 577/X, 
de 13 de març de 2014, derivada del Ple extraordinari 
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, espe-

cialment pel que fa als acords i mesures següents: apro-
var un mapa de recursos per garantir el dret a l’alimen-
tació, aprovar abans de tres mesos la nova cartera de 
serveis socials per incloure-hi el dret a l’alimentació 
per mitjà de serveis i recursos de distribució d’aliments; 
presentar el calendari de desplegament de la Llei dels 
drets i oportunitats en la infància i l’adolescència; pre-
sentar el pla per garantir l’accés a activitats de lleure 
en període no lectiu que inclogui la cobertura de les ne-
cessitats alimentàries d’infants i adolescents en situa-
ció de risc; impulsar els centres oberts com a punts per 
a introduir hàbits alimentaris i de capacitació familiar 
i fer-ne difusió per mitjà dels serveis socials bàsics.

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

Del punt 4

4. Vetllar pel compliment del punt 3 de la disposició ad-
dicional dotzena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
de garantir el servei de cantina i de beques de menjador 
per als alumnes de secundària que ho necessitin.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

5. Actualitzar i enfortir el programa Salut i Escola, 
també en aquells subprogrames que fan referència als 
hàbits alimentaris i a les malalties derivades de tras-
torns de comportament alimentari.

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

Del punt 6

6. Continuar garantint ajuts per a l’alumnat amb ne-
cessitats severes, també que per als casos en que la ren-
da familiar hagi variat substancialment respecte la de 
l’any anterior se segueixi acceptant les dades actualit-
zades, mitjançant certificat oficial d’ingressos, en lloc 
de les dades de la declaració de l’IRPF de l’any an-
terior i finalment que les convocatòries segueixin que-
dant obertes al llarg del curs per tal de poder atendre 
situacions sobrevingudes.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

7. Adequar el preu públic del servei de menjador, ac-
tualment fixat en 6,20 €, incorporant, si s’escau, la sub-
venció directa per part del Departament a una part del 
seu cost.
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8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

8. Pel que fa a les licitacions i plecs per a la contractació 
pública:

a) Incorporar criteris de proximitat, temporada i de 
producció ecològica per les matèries primeres i on la 
qualitat nutricional de l’alimentació tingui un valor im-
portant en la puntuació.

b) Valorar la recuperació de la dieta mediterrània i la 
incorporació diària de verdura i hortalissa fresca en el 
menú, amb procedència de la producció el més propera 
possible en cada cas.

c) Contemplar l’origen dels productes alimentaris no 
tant sols des d’una perspectiva física, si no també so-
cial; prenent especial èmfasi les condicions laborals del 
personal contractat pels proveïdors.

d) Valorar la presència de proteïna vegetal a partir de 
la incorporació de llegums i cereals, al menys un cop 
a la setmana.

e) Evitar la inclusió de criteris de solvència (volum de 
negoci i menús servits), que són excloents, per tal de 
garantir la lliure concurrència als concursos públics en 
igualtat d’oportunitats per a totes les empreses.

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

9. Establir les inspeccions necessàries als menjadors 
dels centres educatius sostinguts amb fons públics per 
vetllar pel compliment de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, 
de seguretat alimentària i nutrició; així com realitzar 
auditories de prestació de servei per garantir que l’em-
presa gestora compleix els compromisos acordats en 
els plecs o concurs públic.

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

10. Coordinar tots els mecanismes necessaris per ga-
rantir el dret d’accés a les activitats de lleure educatiu 
i, especialment pels períodes no lectius, aquest pugui 
ser l’element vertebrador de la garantia alimentària als 
nostres infants.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

11. Donar compte, en els propers tres mesos, de l’es-
tat d’execució de les mesures previstes a la Resolució 
655/X del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de 
criteris de qualitat i proximitat en la contractació pú-
blica de productes agroalimentaris i fer efectives totes 
les mesures aprovades abans d’acabar la present legis-
latura.

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

12. Sobre la sobirania alimentària als menjadors esco-
lars:

a) Impulsar, juntament amb la Taula de Treball d’Ali-
mentació Escolar Ecològica, el foment del consum 
d’aquests productes en els centres educatius com a con-
tinuïtat del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultu-
ra ecològiques 2008-2012.

b) Impulsar la dieta mediterrània i els productes eco-
lògics.

c) Introduir les directives europees en els menjadors es-
colars, especialment les relatives a fruites i hortalisses 
ecològiques, llet i limitació del sucre.

d) Informar les famílies usuàries dels menjadors esco-
lars sobre els menús escolars, recomanacions gastronò-
miques i nutricionals i el tipus de producció dels ali-
ments.

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

13. Actualitzar i ampliar la partida pressupostària des-
tinada al programa «Salut i escola» també per a aquells 
subprogrames que feien referència als hàbits alimenta-
ris i les malalties derivades de trastorns de comporta-
ment alimentari.

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

Del punt 14

14. Avaluar i fer pública aquesta avaluació del protocol 
de detecció de malnutrició infantil aprovat pel Parla-
ment de Catalunya el passat desembre de 2013.

Fascicle segon
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15 Esmena núm. 15
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 15

15. Presentar el desplegament jurídic dels instituts es-
cola dissenyats per la LEC també com a element im-
portant per garantir el servei de menjador escolar a 
l’alumnat de la secundària.

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

Del punt 16

16. Garantir l’accés a la informació sobre beques men-
jador a totes les famílies de Catalunya, especialment 
aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat i/o 
risc d’exclusió social.

17 Esmena núm. 17
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

17. Establir els mecanismes adequats per a què es pu-
guin fer sol·licituds extraordinàries de beques menjador 
en qualsevol moment del curs atès que la situació de 
necessitat alimentària pot ser sobrevinguda per a deter-
minades famílies.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la inversió en carreteres per a mi-
llorar-ne la seguretat
Tram. 302-00269/10

Esmenes presentades
Reg. 113301, 113335 i 113502 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113301)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Cristòfol Gime-
no Iglesias, diputat 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 inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat 
(tram. 302-00269/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1

1. Presentar al Parlament, durant el primer semestre 
de 2015, el projecte de desdoblament de la carretera 
C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar, des del PK 
15+700 al PK 30+800, del que ja es disposa estudi 
d’impacte ambiental favorable des de l’any 2010.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 2 bis 

2 bis. Presentar al Parlament de Catalunya durant el 
primer semestre del 2015 un estudi econòmic que ana-
litzi i quantifiqui el cost que suposaria el rescabala-
ment de l’autopista C-16, per tal de poder-lo contrapo-
sar amb el cost econòmic del desdoblament de la C-55.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

Al punt 3

3. Garantir la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i 
Manresa, pels veïns i veïnes i les empreses del Bages 
i el Berguedà, mentre no entri en servei el desdobla-
ment de la C-55, establint els acords necessaris amb 
l’empresa concessionària.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP Socialista

Del punt 4

4. Arranjar el ferm de la C-55 entre Manresa i Monis-
trol de Montserrat.

5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP Socialista

Del punt 5

5. Instal·lar separadors centrals de formigó, tipus New 
Jersey, entre els dos sentits de la marxa amb la major 
brevetat per a millorar la seguretat vial.

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició 
GP Socialista

Al punt 6

6. Coordinar i col·laborar amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i la Junta de Compensació de pro-
pietaris del Polígon Les Vives, la construcció de la 
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connexió del polígon industrial Les Vives amb la C-55 
per tal d’evitar el trànsit de vehicles pesants pel nucli 
urbà a Sant Vicenç de Castellet, i facilitant l’accés dels 
vianants i bicicletes de forma segura dels nucli urbà 
fins la zona de polígons industrials.

7 Esmena núm. 7
De supressió 
GP Socialista

Del punt 7

7. Construir un pas per a vianants i bicicletes al muni-
cipi de Sant Vicenç de Castellet per tal que aquests pu-
guin creuar la C-55 cap a la zona dels polígons des del 
nucli urbà de forma segura.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 7. Nova redacció

7. Realitzar la connexió de la C-16 amb l’àrea nord de 
Manresa (Polígons industrials de Bufalvent, dels Tru-
llols, àrea sòcio-sanitària amb l’Hospital General de 
Manresa, àrea de Seguretat ciutadana amb la Comis-
saria comarcal dels Mossos d’Esquadra, etc.) a través 
de la carretera de Manresa al Pont de Vilomara BV-
1225 en direcció Berga, tant d’entrada com de sortida, 
convertint la C-16 en una ronda de Manresa i descon-
gestionant la C-55.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt

10. Replantejar, perquè sigui aplicable pel segon se-
mestre del 2015, la nova tarificació i bonificació de 
la C-16 en el sentit d’ampliar la gratuïtat de pas als 
conductors que vagin des de Sant Vicenç de Castellet/
Castellbell i El Vilar fins l’enllaç de Santa Anna i no 
només fins a Manresa Viladordis i Manresa/Bufalvent/
Pont de Vilomara.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

11. Millorar l’enllaç de la C-55 a la C-58 amb reforç 
de la separació entre els sentits de circulació, la re-
novació del paviment i la millora de la senyalització 
horitzontal.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

12. Millorar la connexió del Bages i el Berguedà amb 
el Baix Llobregat i el Port i l’Aeroport de Barcelona, 
a través de l’execució de la connexió de la C-16 amb 
l’A-2.

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

13. Millorar el protocol d’actuació per la desviació del 
trànsit de la C-55 i C-58 cap a la C-16 en condicions de 
gratuïtat quan es produeixin incidències greus en les 
primeres vies que paralitzin la circulació de vehicles.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Cristòfol Gimeno Iglesias
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113335)

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 la inver-
sió en carreteres per a millorar-ne la seguretat (tram. 
302-00269/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot l’apartat 2, que queda redactat de la 
manera següent: 

2. Projectar i executar la prolongació de la C-16 fins 
l’autovia A-2 a l’alçada d’Olesa/Abrera. Aquesta me-
sura substituiria el desdoblament total de la C-55.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot l’apartat 3, que queda redactat de la 
manera següent: 
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3. Alliberi en el termini d’un mes el peatge a la C-16 en 
el seu tram Manresa - Terrassa. Aquesta mesura per-
metria descongestionar la C-55 i la C-58.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

Es modifica tot l’apartat 5, que queda redactat de la 
manera següent: 

5. Arranjament i urgent i instal·lació de mitjanes New 
Jersey a: 

Km 1 Abrera.

Km 6 La Puda - Olesa.

Km 13 entre Colònia Gomis i Monistrol.

Km 15 Monistrol (enllaç Cremallera i Pol. In. El Mas).

Km 17 Castellbell i el Vilar (accessos al poble just sota 
el Castell).

5.1. Creació de carrils d’acceleració i desacceleració 
als següents quilòmetres: 

Km 0.2 Abrera, carrils acceleració i desacceleració 
d’entrada i sortida del poble direcció Manresa.

Km 3 Olesa de Montserrat, carrils acceleració i desac-
celeració d’entrada i sortida del poble, en tots dos sen-
tits.

Km 10 Adequació, creació d’illeta d’accés i distribució 
de entrades a l’Aeri i a l’esplanada de la zona d’apar-
cament i ctra. B-112 a Collbató en tots dos sentits.

Km 15.5 Túnel de Bogunyà, carril d’acceleració a la 
incorporació de la C-58 amb C-55 direcció Manre-
sa, igualment carril de desacceleració incorporació a 
l’enllaç de la C-55 amb C-58 direcció Terrassa sentit 
Manresa.

5.2. Prohibició de gir a l’esquerra als següents quilò-
metres: 

Km 5 A Olesa, eliminar gir esquerra, direcció Abrera

Km 6.5 Eliminar l’actual gir a l’esquerra i l’entrada al 
camí de la carretera B-113 en sentit Manresa.

5.3. Arranjaments d’Il·luminació: 

Al km 0 amb enllaç a la A-2 i inici C-55 a Abrera, 
instal·lació d’enllumenat al llarg d’un quilòmetre per 
adequar la visibilitat i corregir el canvi brusc existent 
quan es deixa l’A-2.

5.4. Crear nova ubicació i traslladar-hi la parada de 
bus actual de Monistrol de Montserrat en direcció a 
Manresa, per eliminar els riscos actuals en visibilitat i 
ocupació de part del carril contrari, dels vehicles que 
han d’anar direcció Abrera.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 8

8. Publicar a la web de transparència en el termini mà-
xim de 1 mes el conveni/contracte signat amb Autema 
referit a la C-16 amb les clàusules addicionals incor-
porades.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 9

9. Publicar a la web de transparència el nombre d’ac-
cidents amb l’estadística de persones mortes, ferides 
greus i lleus des de l’any 1995.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113502)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la inversió en carreteres per a 
millorar-ne la seguretat (tram. 302-00269/10).

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

Del punt 3

3. Impulsar una modificació de la concessió de l’auto-
pista C-16 per tal que els vehicles que facin moviments 
interns a la comarca puguin circular sense pagar peat-
ge pel tram d’aquesta autopista entre Sant Vicenç de 
Castellet, (enllaç 41) i Manresa (enllaç 49 o 50 Vila-
dordis) a les hores punta dels dies feiners (des de les  
7 h a les 10:30 h i des de les 17 h a les 21 h).

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

D’un nou punt 8

8. Finançar les actuacions mitjançant el compliment 
per part de l’Estat de la Disposició Addicional 3a 
de l’Estatut, pel qual resten pendents de liquidar les 
quantitats corresponents al període 2008 - 2013.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 9

9. Demanar al Govern de l’Estat que apliqui per les se-
ves vies de peatge a Catalunya, AP-7 i AP-2, el mateix 
criteri proposat en aquesta moció respecte a la C-16 i 
la C-55 pel que fa a l’execució de desdoblaments, bo-
nificacions i millores a les vies no desdoblades N-340, 
N-240 i N-II.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions previstes per a 
completar el traspàs de competències al 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Tram. 302-00270/10

Esmenes presentades
Reg. 113112, 113300, 113497 i 113500 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2015

Esmena presentada pel GP ICV-EUiA (reg. 113112)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les ac-
tuacions previstes per a completar el traspàs de com-
petències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
(tram. 302-00270/10).

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

Al punt 4

4. Avaluar en el termini de 6 mesos, i dur a terme el 
traspàs al Consorci de les residències de gent gran de 
titularitat pública.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
 

Esmena presentada pel GP SOC (reg. 113300)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions previstes per a completar el 
traspàs de competències al Consorci de Serveis So-
cials de Barcelona (tram. 302-00270/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al final del punt 4

4. Avaluar el traspàs al Consorci de les residències de 
gent gran de titularitat pública, per tal de fer-ho efectiu 
al llarg del proper mandat municipal.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu GP SOC Portaveu adjunta GP SOC

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 113497)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les actuacions previstes per a 
completar el traspàs de competències al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona (tram. 302-00270/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5

5. Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de tras-
passos, un estudi de caràcter vinculant sobre la viabili-
tat de convertir el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona en els Serveis Territorials de Barcelona Ciutat de 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta comissió s’haurà 
de reunir trimestralment fins que l’estudi es finalitzi.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113500)

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 actuacions previstes per a 
completar el traspàs de competències al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona (tram. 302-00270/10).

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

Del punt 2

2. Realitzar, durant l’any 2015, el traspàs dels recursos 
de llar residència per a persones amb discapacitat i, en 
el termini d’un any, la totalitat dels serveis residencials 
d’atenció a drogodependents i garantint-ne el finança-
ment.»

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

Del punt 3

3. Realitzar, en el termini de dos anys, sempre i quan 
sé n pugui garantir el finançament, el traspàs dels ser-
veis de valoració de maltractaments infantils, els cen-
tres d’avaluació de la discapacitat i els equips valora-
dors de la dependència i l’emissió de l’informe pel que 
fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subven-
cions i convenis formulats per la Generalitat de Cata-
lunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres 
entitats públiques o privades que afectin el municipi 
de Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.

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

Del punt 4

4. Avaluar, en el període d’un any, el traspàs al Con-
sorci de les residències de gent gran de titularitat pú-
blica.

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

Del punt 5

5. Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de tras-
passos, un estudi de caràcter vinculant sobre la via-
bilitat de convertir el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona en els Serveis Territorials de Barcelona 
Ciutat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta comis-

sió s’haurà de reunir trimestralment fins que l’estudi es 
finalitzi.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

6. Incorporar el Consorci de Serveis Socials de Bar-
celona perquè participi en els treballs de recerca i in-
novació social que es realitzen en el marc del Depar-
tament de Benestar Social i Família i en el marc de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el deute amb els ajuntaments
Tram. 302-00271/10

Esmenes presentades
Reg. 113298, 113334, 113486, 113498 i 

113501 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.04.2015

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113298)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
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 el deute 
amb els ajuntaments (tram. 302-00271/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text del punt 3, nou 
text: 

Fer efectiu el pagament durant l’any 2015 del total de 
deute que la Generalitat té amb el conjunt d’ajunta-
ments per les inversions de la Llei de Barris que resten 
impagades i pel conjunt de programes pendents de pa-
gament (contracte programa, escoles bressol...)
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de tot el text del punt 4, nou 
text: 

Liquidar els Plans extraordinaris d’assistència finan-
cera 2012-2014 que la Diputació de Barcelona va con-
veniar amb la Generalitat i que ascendeix a 76 milions 
d’euros la liquidació pendent.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu GP SOC Diputada GP SOC 

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 113334)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
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 deute 
amb els ajuntaments (tram. 302-00271/10).

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

A l’apartat 1, d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Remetre a tots els Ajuntaments, en el termini mà-
xim de 3 mesos, un certificat que acrediti el deute glo-
bal amb aquella institució, per tal que tot consti com a 
deute reconegut, i signar dins d’aquest mateix termini 
els convenis pendents amb els Ajuntaments per tal de 
formalitzar aquest deute.

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

A l’apartat 1, d’un nou apartat 1 ter

1 ter. Complir amb els convenis signats amb els ens lo-
cals de Catalunya quant a sosteniment de serveis pú-
blics, especialment els referents a les Escoles Bressol i 
les Escoles de Música.

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

D’un nou apartat 5

5. Acceptar els drets pendents de reconèixer per l’Ajun-
tament de Barcelona per manca de reconeixement de 
les obligacions per part de la Generalitat de Catalu-
nya, que suposaven 21,8 milions d’euros a 31 de de-
sembre de 2014.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 6

6. Fer efectiu, dins d’aquest any 2015, el pagament del 
deute pendent amb les Diputacions segons conveni sig-
nat de Pla Extraordinari d’assistència financera local.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 7

7. Remetre, en el termini màxim d’un mes, un informe 
al Parlament de les feines fetes pel Govern de la Gene-
ralitat i de les seves conclusions respecte del compro-
mís d’elaborar una Llei de Finances Locals de Cata-
lunya.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 8

8. El Parlament de Catalunya es compromet a reacti-
var la tramitació de la Llei de Governs Locals de Ca-
talunya reprenent els treballs de ponència abans que 
acabi aquest mes d’abril. 

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113486)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat 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 deute amb els ajun-
taments (tram. 302-00271/10).

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

Del punt 1

1. Incorporar en el termini màxim de sis mesos al por-
tal de transparència un informe sobre el deute pendent 
de la Generalitat amb els ens locals catalans en l’ac-
tualitat, incloent l’import total i el desglossament per 
departaments.

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

Del punt 3

3. Fer efectiu –durant l’any 2015– el pagament a 
l’Ajuntament de Barcelona de l’import de 4.185.000 
euros consignat al pressupost de la Generalitat per 
l’any 2015 en concepte de Llei de Barris i que corres-
ponen a la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 113498)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Manuel Reyes 
López, 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 deute amb els ajuntaments 
(tram. 302-00271/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el ter-
mini màxim de tres mesos, un calendari de pagament 
als ajuntaments de tots els deutes de la Generalitat amb 
els ens locals, amb especial incidència amb els deutes 

que es mantenen per la delegació de competències en 
la prestació de serveis socials amb càrrec al Fons de 
Liquiditat Autonòmica social (FLA). Aquest calendari 
ha d’incorporar un pla de pagament d’aquest deute que 
com a màxim pot perllongar-se durant un any.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Manuel Reyes López
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 

Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113501)

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 deute amb els ajuntaments 
(tram. 302-00271/10).

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

Del punt 1

«1. Incorporar en el termini màxim de tres mesos al 
portal de transparència un informe sobre el deute pen-
dent de la Generalitat amb tots els ajuntaments catalans 
a data de 28 de febrer de 2015, incloent l’import total i 
el desglossament sobre les partides de deute següents: 

a) Inversions municipals
b) Beques de menjadors
c) Escoles bressol municipals
d) Projectes pendents de pagament per la Llei de Barris
e) Programes de formació ocupacional
f) Programes municipals de cohesió social
g) Inversions realitzades pels ajuntaments fora del seu 
àmbit municipal.»

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

Del punt 2

«2. Elaborar un pla de pagaments del deute amb els 
ajuntaments que es mantenen per la delegació de com-
petències en la prestació de serveis socials, un cop es 
disposin de les condicions i els recursos del Fons de Li-
quiditat per al 2015.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Acordar entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Barcelona el reconeixement del deute de 
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21,8 milions d’euros que la Generalitat deu a l’Ajun-
tament de Barcelona per inversions de la llei de barris 
fetes els anys 2011 i 2012 i que resten impagades.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Tenir en compte en l’acord entre la Generalitat i 
l’A juntament de Barcelona el calendari de pagament 
del deute reconegut de 13,61 milions d’euros que la 
Generalitat deu a les empreses municipals de Barcelo-
na, d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU 

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00030/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió 52, 15.04.2015, DSPC-P 102

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 d’abril 
de 2015, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves da-
des manifestades per la diputada Alicia Alegret Martí 
relatives a les activitats professionals, laborals o em-
presarials que exerceix i als càrrecs públics que ocu-
pa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Alicia Alegret Martí.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

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

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a la declaració oficial del 8 d’abril 
com a Dia Internacional del Poble Gitano
Tram. 401-00030/10

Lectura en el Ple
Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El 8 d’abril és la data en què des de fa anys les insti-
tucions i entitats de Catalunya celebren el Dia Inter-
nacional del Poble Gitano. El Parlament de Catalunya 
constata que aquesta commemoració no està establerta 
ni reconeguda explícitament per les Nacions Unides, o 
per qualsevol altra institució vinculada, per a ésser ce-
lebrada internacionalment.

Aquesta commemoració té un doble objectiu: d’una 
banda, reconèixer la cultura del poble gitano, i de l’al-
tra, recordar els greuges comesos històricament con-
tra aquest poble i fer una crida perquè no es tornin a 
produir mai més, demanant des de totes les instàncies 
el màxim respecte a aquesta comunitat i suport incon-
dicional al seu progrés i futur.
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Catalunya va ésser la porta d’entrada pel nord, des de 
Perpinyà, de la població gitana a la península Ibèrica 
durant les primeres dècades del segle xv. La ciutat de 
Figueres, segons els documents de l’època, va ésser el 
primer nucli de població que va acollir els gitanos a 
Catalunya. De llavors ençà, llur presència al país ha 
anat creixent. Actualment, molts gitanos catalans són 
descendents d’aquells primers gitanos que arribaren fa 
quasi sis segles, i llurs arrels i cultura són part indisso-
luble de la cultura i dels valors de Catalunya.

Que la commemoració del 8 d’abril, consolidada insti-
tucionalment des de fa dècades a Catalunya, no tingui 
el reconeixement internacional de les instàncies com-
petents, a diferència d’altres commemoracions, és un 
greuge que cal corregir.

Pel respecte i el reconeixement envers el poble gitano 
que el Parlament ha posat de manifest diverses vega-
des, atenent la importància que tindria per a tots els gi-
tanos d’arreu la instauració d’aquesta commemoració 
i tenint en compte que el Govern de Catalunya ha de-
manat al Govern de l’Estat que insti els organismes in-
ternacionals a instaurar-la oficialment, el Parlament de 
Catalunya demana que s’impulsi la declaració oficial 
del 8 d’abril com a Dia Internacional del Poble Gitano.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Declaració del Parlament de Catalunya de 
condemna de l’atemptat d’Al-Shabaab a la 
Universitat de Garissa, a Kenya
Tram. 401-00031/10

Lectura en el Ple
Sessió 52, 16.04.2015, DSPC-P 103

El Parlament de Catalunya es mostra consternat pel 
brutal atemptat perpetrat per Al-Shabaab el 2 d’abril 
passat a la Universitat de Garissa, al nord-est de Kenya,  
que va causar la mort de 147 persones, la majoria es-
tudiants.

El Parlament rebutja i condemna contundentment 
aquest atemptat, i reitera la seva oposició a qualsevol 
tipus de violència i a l’atac contra la vida, els valors de-
mocràtics i la convivència entre pobles i religions. Per 
aquest motiu, se solidaritza amb la població kenyana 
i somali afectada per l’atemptat, i també amb tots els 
països que pateixen terrorisme o fonamentalisme de 
qualsevol mena.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Declaració de la presidència del Parlament 
de Catalunya de suport als familiars i amics 
de les víctimes de l’avió estavellat als Alps
Tram. 401-00032/10

Lectura en el Ple
Sessió 52, 15.04.2015, DSPC-P 102

Transcorreguts uns dies d’ençà de l’estavellament de 
l’avió de Germanwings als Alps francesos i una vega-
da superada la fase aguda d’emergència, el Parlament 
de Catalunya, reunit en sessió plenària, lamenta d’una 
manera profunda i sentida la catàstrofe aèria que va 
comportar la mort de tantes persones i l’escapçament 
de llurs projectes vitals.

El Parlament de Catalunya vol estar al costat dels fa-
miliars de les víctimes i de llur entorn, i expressar-los 
la seva solidaritat i el seu escalf, que és la solidaritat i 
l’escalf de tot el poble de Catalunya, amb el desig que 
serveixin per a alleujar-los el dolor i el buit creats per 
l’absència dels éssers estimats.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya agraeix la 
feina feta, en condicions ben dures, per tots els profes-
sionals mobilitzats per a combatre els efectes del sinis-
tre, sobretot en tasques de rescat i d’acompanyament 
dels familiars de les víctimes.

Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa el 
seu reconeixement i la seva gratitud a l’Estat i al poble 
de França per la gestió eficient que van fer d’una crisi 
tan greu i, sobretot, per les nombroses mostres de so-
lidaritat que van manifestar. En aquest punt, mereixen 
un esment especial i un agraïment perenne els gestos 
solidaris dels pobles de l’Alta Provença, veïns del lloc 
on va caure l’avió.

Finalment, el Parlament de Catalunya encoratja totes 
les parts implicades a prendre les mesures necessàries 
per tal que mai més no hi torni a haver una catàstrofe 
com la que malauradament es va produir el proppassat 
24 de març.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 

I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
830/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 7/2014, sobre les subvencions no-
minatives previstes en els articles 48 i 78 del 
pressupost de despeses de la Generalitat de 
Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 290-00745/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 112775 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 830/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les 
subvencions nominatives previstes en els articles 48 
i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de 
Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011 (tram. 290-
00745/10), us fem arribar en document annex la infor-
mació facilitada pels departaments corresponents.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
860/X, sobre l’actualització de l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya
Tram. 290-00773/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 112772 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 860/X, sobre l’actua-
lització de l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (tram. 290-00773/10), us informo del següent:

La llei de pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2015, aprovada pel Parlament el passat 
4/03/2015, regula l’IRSC a la Disposició addicional 
vuitena i concretament preveu:

1. Per a l’exercici del 2015, l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya, establert per l’article 15.2 de la 
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, es fixa en 569,12 euros mensuals i 
7.967,73 euros anuals.

2. D’acord amb l’article 2.4 del Reial decret llei 
3/2004, del 25 de juny, per a la racionalització de la re-
gulació del salari mínim interprofessional i per a l’in-
crement de la seva quantia, la Generalitat ha d’utilitzar 
com a índex o referència de renda l’indicador de renda 
de suficiència fixat per aquesta disposició.

3. S’autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percen-
tatge, l’increment addicional de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC), en el cas que l’Ad-
ministració general de l’Estat modifiqui l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) acordat 
per al 2015.

Durant molts anys el Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) era el referent per valorar el dret a prestacions, 
però l’any 2004 el Govern central crea el «Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples» (IPREM) i au-
toritza les comunitats autònomes a crear els seus pro-
pis indicadors. Aquest indicador es presenta tant en 
termes mensuals, com en termes anuals de 12 o 14 pa-
gues.

L’any 2006 la Generalitat de Catalunya crea per la 
Llei 13/2006 de Prestacions l’«Indicador de renda  
de suficiència de Catalunya» (IRSC) amb un import de 
7.137,2 € any (equivalent a 14 pagues). Aquest import 
és superior en 429,8 € a l’IPREM de 2006, que era de 
6.707,4 €.

L’actualització de l’IRSC s’estableix a la Llei de Pres-
supostos de cada any en termes mensuals i en termes 
anuals (equivalent a 14 mensualitats). L’actualització 
de l’IRSC també està vinculada a l’actualització de 
l’IPREM, és a dir que si l’estat incrementés l’IPREM 
el Govern podria incrementar l’IRSC.

Els anys 2007 i 2008 els increments de l’IRSC són su-
periors als increments de l’IPREM. Els anys 2009 i 
2010 els increments són equivalents. Els imports no 
han variat des de 2010. L’any 2015 l’import de l’IRSC 
és de 7.967,7 €/any, 512,5 € superior a l’import de 
l’IPREM.

Entre 2006 i 2010 l’increment acumulat de l’IRSC ha 
estat de l’11,64% i l’IPC del 10,2%, el que representa 
que hi ha un guany de poder adquisitiu 1,43% sobre el 
valor de 2006.

Entre 2010 i 2015 l’IRSC no varia, i l’increment acu-
mulat continua essent 11,64%. En canvi l’IPC incre-
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menta un 20,9%, el que representa una pèrdua de po-
der adquisitiu del 9,19%.

En aquest context, s’ha d’entendre el manteniment de 
l’IRSC des del 2010 com un avantatge comparatiu en 
relació amb la resta de despeses i, per tant, se li dóna 
la màxima prioritat.

El passat mes de setembre, representants del Depar-
tament d’Economia i Coneixement es van reunir amb 
una representació de la «Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya». En aquesta reunió el De-
partament d’Economia i Coneixement va exposar la 
situació econòmica i financera de la Generalitat de Ca-
talunya i quins havien estat els criteris de priorització 
de la despesa.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
888/X, sobre el control de l’actuació de l’em-
presa privada que gestiona a Barcelona el 
lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacio-
nals procedents de Regesa
Tram. 290-00799/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 112722 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 888/X, sobre el con-
trol de l’actuació de l’empresa privada que gestiona a 
Barcelona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacio-
nals procedents de Regesa (tram. 290-00799/10), us 
informo del següent:

Actualment, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC) segueix amb la tramitació de les diligencies 
prèvies de l’expedient sobre la gestió dels habitatges 
amb protecció oficial venuts per la Fundació Privada 
de Pisos de Lloguer del Consell Comarcal del Barce-
lonès a l’empesa Colon Viviendas (filial del grup La-
zora, gestionat per Azora Inversiones) per determinar 
si s’ha d’iniciar un expedient sancionador.

El passat 13 de març, l’empresa Colon Viviendas va 
presentar els contractes de les 4 promocions que li ha 
requerit l’AHC.

S’ha sol·licitat, també, informació al Consorci de l’Ha-
bitatge de Barcelona sobre les inscripcions al Registre 

de sol·licitants d’Habitatge de protecció oficial (HPO) 
de les persones interessades.

Actualment, l’AHC està creuant dades entre els con-
tractes de les promocions, les dades de les inscripcions 
al Registre de sol·licitants i els visats dels contractes 
realitzats per detectar possibles incompliments.

El passat 3 de març es va atorgar vista a la FAVB com 
a persones interessades en l’expedient. Actualment, la 
FAVB no han presentat cap al·legació sobre el proce-
diment.

Així mateix, la FAVB va informar de les persones re-
presentants dels veïns i recentment, el proppassat 23 
de març, se’ls ha enviat un escrit en què també se’ls 
ha atorgat tràmit de vista de l’expedient. Cal dir, pe-
rò, que hi ha pendent de disposar de l’adreça d’un dels 
quatre representants, per a poder-li notificar aquest 
tràmit.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
889/X, sobre l’adequació de la carretera 
B-204
Tram. 290-00800/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 112723 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 889/X, sobre l’ade-
quació de la carretera B-204 (tram. 290-00800/10), us 
informo del següent:

S’ha prioritzat l’execució de les obres de Millora de les 
característiques superficials i obres complementàries a 
la B-204 del PK 1,110 al 4,230. Tram: Viladecans - el 
Prat de Llobregat. Aquestes obres inclouen la forma-
ció d’un tram de carril bici dins del terme de Vilade-
cans. En aquesta mateixa actuació es preveu la millora 
de diferents elements de seguretat viària en el tram no 
urbà de la carretera B-204.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 
890/X, sobre el servei de trens de rodalia en 
dies de festa local a Barcelona
Tram. 290-00801/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 112724 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 890/X, sobre el ser-
vei de trens de rodalia en dies de festa local a Barcelo-
na (tram. 290-00801/10), us informo del següent:

La ciutat de Barcelona és un important pol atractor 
d’activitat i la mobilitat que genera per motius laborals 
i d’estudis es redueix en dies festius. Per tant, la pro-
gramació dels serveis de les rodalies de Barcelona en 
dies festius a la ciutat s’hi adapta i es redueix de mane-
ra equivalent a la pròpia d’un dia festiu d’àmbit català.

Amb l’objectiu de millorar la fiabilitat i la qualitat 
del servei, el Departament de Territori i Sostenibilitat  
realitzarà durant aquest any un estudi integral d’anà-
lisi de l’oferta de Rodalies de Catalunya, per establir 
una proposta de servei més adequada a la demanda i la 
infraestructura existent.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
891/X, sobre la neteja de les rieres de Vaca-
risses
Tram. 290-00802/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 112725 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 891/X, sobre la nete-
ja de les rieres de Vacarisses (tram. 290-00802/10), us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està tramitant 
dues peticions de subvenció de neteja de lleres en tram 
no urbà, presentades per l’Ajuntament de Vacarisses 

dins de termini i segons les bases de la convocatòria 
TES/2465/2014, de 23 d’octubre.

Les peticions de l’Ajuntament han estat amb relació 
a la neteja de la Riera del Pla i del Torrent del Pouet i 
Torrent de la costa vella.

Actualment els serveis tècnics de l’ACA estan valorant 
que les peticions s’ajustin tècnicament a les bases de 
la convocatòria per poder emetre el corresponent in-
forme valoratiu. Posteriorment s’emetrà una resolució 
sobre l’atorgament o no de la subvenció.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
892/X, sobre el garantiment de la reserva de 
places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació 
de tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 290-00803/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 112726 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 892/X, sobre el ga-
rantiment de la reserva de places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’es-
tació de tren de Vacarisses-Torreblanca (tram. 290-
00803/10), us informo del següent:

L’atenció adequada a tots els usuaris del servei de Ro-
dalies inclou garantir l’accessibilitat de les estacions a 
les persones amb mobilitat reduïda. L’estació de Vaca-
risses - Torreblanca si bé és accessible, fins fa un pa-
rell de mesos no disposava de cap aparcament reservat 
per a persones amb mobilitat reduïda.

Actualment Renfe té senyalitzada una plaça reservada 
per a persones amb mobilitat reduïda a l’espai asfaltat, 
situat al costat de l’edifici de viatgers de l’estació, que 
s’utilitza com aparcament de lliure accés.

S’ha demanat a Renfe que faci el seguiment de la uti-
lització d’aquesta plaça reservada.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 136/X, 
sobre els infants en situació de vulnerabilitat
Tram. 390-00136/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 111929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, Consellera de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 7 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Moció 136/X, sobre 
els infants en situació de vulnerabilitat, amb núme-
ro de tramitació 390-00136/10, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de la infàn-
cia, atès la diversitat de dades per tractar.

Barcelona, 31 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera de Benestar Social i Família 
(reg. 111929).
Pròrroga apartat e: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de  
8 dies hàbils (del 28.04.2015 al 08.05.2015) del termi-
ni que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà l’11.05.2015, 
a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2015.

Control del compliment de la Moció 143/X, 
sobre les mesures per a bastir les estructu-
res d’estat necessàries per a la transició na-
cional
Tram. 390-00143/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 111955 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 143/X, sobre les mesures per a bastir les es-
tructures d’estat necessàries per a la transició nacional 
(tram. 390-00143/10), us informo, amb el document 
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 2 d’abril de 2015

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En data 2 d’octubre de 2014, el Parlament va aprovar 
la Moció 143/X, sobre les mesures per a bastir les es-
tructures d’estat necessàries per a la transició nacional 
(tram. 302-00199/10).

El passat 17 de febrer de 2015, el president de la Gene-
ralitat va comparèixer en roda de premsa per a presen-
tar els deu projectes estratègics de l’acció de govern, 
entre ells el Pla executiu per a la preparació de les es-
tructures d’estat.

El cap del Govern va anunciar la creació del Comissi-
onat per a la transició nacional, amb la finalitat de dis-
senyar, planificar i coordinar totes les estructures d’es-
tat que necessita el país durant la transició nacional, 
per tal de deixar preparada tota la feina que es pugui 
aquesta legislatura.

Entre les tasques que haurà de desenvolupar:

– Elaboració d’un Pla executiu que permeti fer balanç 
de les estructures d’estat disponibles en el marc legal 
vigent, així com d’aquelles que són necessàries en el 
context de disposar d’un estat propi.

– Identificació de les actuacions preparatòries i mesu-
res a implementar per a la constitució de les estructu-
res d’estat, així com la programació dels estadis de la 
seva implantació.

– Planificació, impuls i coordinació de les actuacions a 
dur a terme per part dels departaments, òrgans i enti-
tats de la Generalitat durant els processos preparatori i 
d’implementació de les estructures d’estat.
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– Coordinació amb el Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional, en l’elaboració del Pla, i aprofitament de 
les sinergies amb l’Institut d’Estudis Autonòmics.

A banda de la feina que es farà des del Comissionat, 
els diferents departaments han estat treballant per a 
anar avançant en la construcció de les diverses estruc-
tures d’estat, i en concret en relació amb el que fa es-
ment aquesta moció, cal destacar els àmbits següents:

Llibre blanc de la Transició Nacional  
de Catalunya

El president de la Generalitat va presidir el dia 29 de 
setembre de 2014 la presentació del Llibre blanc de la 
Transició Nacional de Catalunya, el qual recull el con-
junt dels informes fets pel Consell Assessor per a la 
Transició Nacional.

En l’àmbit de la hisenda pública

La Secretaria d’Hisenda ha planificat i ha començat a 
executar tot un conjunt d’actuacions en matèria de tec-
nologies de la informació orientades a capacitar l’Ad-
ministració Tributària de Catalunya per a gestionar 
amb major eficàcia, amb plena capacitat competencial, 
la hisenda catalana, la qual es construeix a partir de 
l’embrió que representa Tributs de Catalunya. Aques-
tes actuacions s’imbriquen i coordinen amb d’altres de 
naturalesa organitzativa, jurídica i col·laborativa.

Integració tecnològica:

La realització de les actuacions previstes en els conve-
nis de les diputacions amb l’ATC en el marc de Tributs 
de Catalunya han requerit la realització d’adaptacions 
en els sistemes de gestió existents i la parametrització 
de les aplicacions informàtiques per a donar cobertura 
a les noves especificitats.

Per altra banda, ja s’ha planificat, dissenyat, executat i  
provat durant el 2014 el dispositiu per a l’intercanvi  
i redistribució de deutes en fase executiva entre els di-
ferents sistemes de gestió (amb tecnologies diverses) 
de les cinc administracions que componen Tributs Ca-
talunya, per tal d’exercir les competències de recapta-
ció executiva de tot el territori català.

Integració funcional:

En els convenis signats durant els anys 2013 i 2014 per 
les administracions que conformen Tributs de Catalu-
nya, i en el conveni en matèria de recaptació executiva 
únic, que previsiblement es signarà abans d’acabar el 
primer trimestre de 2015, es contenen previsions que 
permeten avançar cap a una integració funcional en la 
prestació de determinats serveis i en el desenvolupa-
ment de determinats procediments.

Integració organitzativa:

La signatura dels diferents convenis entre l’ATC i les 
diputacions ha comportat també una integració orga-
nitzativa i la necessitat de coordinar el personal de les 
diputacions destinat a les oficines amb els serveis cen-
trals i les dependències de l’ATC. També s’ha format 
tot el personal que ha d’atendre la finestreta única i 
s’ha atorgat autoritzacions per a poder accedir al siste-
ma d’informació G@udi.

Iniciatives i projectes de la Generalitat:

Les iniciatives i projectes de la Generalitat en l’àmbit 
de la hisenda pròpia s’articulen sobre els eixos mestres 
següents:

– Models de gestió de les dades, per tal de dotar l’ad-
ministració tributària catalana d’una infraestructura 
d’informació coherent, de qualitat, organitzada, segu-
ra i unitària.

– Sistemes de gestió, que han de permetre estructurar 
tots els processos vinculats a la gestió, a la recaptació 
i a la inspecció tributària aplicats a qualsevol tipologia 
de figura tributària.

– Analítica avançada, com a instrument per a garantir 
uns serveis de qualitat i propers per als contribuents i 
com a eina per a la lluita contra el frau fiscal.

Sobre cadascun d’aquests eixos s’ha planificat un se-
guit d’actuacions i projectes que progressivament han 
de permetre la transformació de la hisenda catalana 
des d’un model de gestió orientat fonamentalment a la 
fiscalització a un de més enfocat al concepte de pres-
tació de serveis de valor al contribuent, és a dir, el que 
tracta al contribuent com un client de l’Administració 
pública.

Aquestes línies d’actuació estructuren tot un conjunt 
de projectes que s’han planificat amb inici al 2014, i 
que s’aniran licitant i executant en diferents fases,  
i conformaran els sistemes d’informació de l’Adminis-
tració Tributària Catalana. Aquesta cadència es deri-
va de les necessitats previstes per a cada moment i de 
forma coordinada amb les iniciatives de caràcter orga-
nitzatiu, jurídic i de simplificació administrativa que 
conformen tots els elements d’una administració tribu-
tària moderna i eficient.

Estructura i dotació de recursos actuals de la Junta de 
Finances:

Actualment la Junta de Finances està constituïda per 
la presidenta, la vicepresidenta, la secretària i 2 vo-
cals.

Funciona en Ple, en dues sales de resolució de recla-
macions, una sala de resolució de suspensions, i de 
forma unipersonal.

A hores d’ara, està en marxa la implementació d’un 
nou programa de gestió informatitzada d’expedients. 
Està previst passar de l’expedient mixt actual (paper i 
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electrònic) a l’expedient electrònic, permetre als ciuta-
dans i a les empreses consultar l’estat de la tramitació 
de les seves reclamacions a través del web de la Junta, 
així com que es puguin presentar electrònicament tant 
les reclamacions com les al·legacions.

La finalitat d’aquest programa és permetre gestionar 
un major volum de reclamacions, que es preveu as-
solir a conseqüència de la immediata assumpció per 
les diputacions de la recaptació executiva de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, actualment encomana-
da a l’Estat, i l’assumpció per part d’aquesta Junta de 
la competència per a la resolució de les reclamacions 
economicoadministratives en matèria de tributs ce-
dits, en general.

Recursos humans, mitjans materials i organització:

Les actuacions més rellevants que s’han portat a terme 
fins al moment són:

– Creació del cos tècnic de gestors tributaris de la 
Generalitat de Catalunya per l’article 147.8 de la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic (que afegeix una 
disposició addicional, la quinzena, a la Llei 7/2007).

– Creació i convocatòria de 24 places d’aquest nou cos 
tècnic de gestors tributaris.

– Publicació de la Resolució ECO/2486/2014, de 5 de 
novembre, de convocatòria del procés selectiu exclusiu 
de promoció interna per a proveir 18 places de l’esca-
la d’inspecció tributària del cos superior d’inspecció 
i tècnica tributària (subgrup A1) de la Generalitat de 
Catalunya.

– Aprovació de l’Avantprojecte de llei d’ordenació de 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya, mitjançant Acord de 25 de 
novembre de 2014.

Les actuacions més destacades previstes per als pro-
pers mesos són:

– Implantació de la 1a fase de la reestructuració de 
l’ATC per a adaptar-la a l’exercici de la recaptació exe-
cutiva.

– Disseny i planificació de la reestructuració orgànica, 
funcional i territorial definitiva de l’ATC.

– Incorporació del personal necessari per a l’exercici 
de la recaptació executiva.

– Incorporació del personal necessari per a completar 
l’equip de transició de planificació i desenvolupament 
del projecte d’hisenda pròpia.

– Incorporació del personal necessari per a l’aplicació 
dels nous tributs creats recentment i per a l’impuls de 
la implantació del projecte d’hisenda pròpia.

– Incorporació del personal necessari a la Junta de Fi-
nances per a desenvolupar noves competències.

Les actuacions més rellevants a desenvolupar en la se-
gona fase seran les següents:

– Implantació de l’estructura definitiva de l’ATC, que 
faci possible l’aplicació de tots els tributs suportats a 
Catalunya.

– Incorporació progressiva a l’ATC del personal ne-
cessari per a estar en condicions d’aplicar tots els tri-
buts suportats a Catalunya.

– Incorporació progressiva a la Junta de Finances del 
personal necessari perquè esdevingui un tribunal únic 
per a la revisió en via administrativa dels actes de con-
tingut tributari dictats pels diferents òrgans i organis-
mes que configurin l’Administració tributària de Cata-
lunya (Junta de Tributs de Catalunya).

La transició normativa cap a la jurisdicció fiscal ca-
talana

Segons l’informe del Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional (CATN) sobre «L’Administració Tribu-
tària de Catalunya», en cas de trobar-nos en l’escenari 
previst en la moció, el Parlament i la Generalitat de 
Catalunya haurien d’adoptar mesures normatives per 
a facilitar la transició entre la legalitat espanyola i la 
catalana, i caldria establir els límits de la futura ju-
risdicció fiscal de la Generalitat, amb l’objectiu d’evi-
tar la concurrència de legalitats tributàries, la qual pot 
provocar o bé una desimposició o bé una sobreimpo-
sició. En aquest sentit, l’informe assenyala que des del 
moment en què Catalunya disposi d’un Estat propi, el 
Parlament català haurà d’aprovar les normes tributàri-
es, tant substantives com processals, que proporcionin 
la corresponent empara legal per a exigir el pagament 
dels impostos als contribuents. Si bé l’informe reco-
mana que, amb caràcter provisional i transitori, el Par-
lament hauria de declarar aplicables al territori català 
la majoria de les normes que configuren l’ordenament 
jurídic tributari actualment vigent.

Les entitats financeres actuen com a col·laboradores en 
la gestió recaptatòria duta a terme en territori català 
per l’Administració tributària estatal i per l’Adminis-
tració tributària de la Generalitat.

En aquest context, si la ciutadania opta per la cons-
titució d’un nou estat català independent, i seguint 
les recomanacions del CATN, relatives a la successió 
d’ordenaments, caldria analitzar l’actual normativa, 
posar-la en relació amb la legislació tributària bàsica 
de què disposi el nou Estat, i decidir si se’n declara la 
vigència o no.

Regulació del marc de relació en l’àmbit de la informa-
ció tributària

En ús de les facultats que l’article 132 de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic, atorga al Govern de la Ge-
neralitat per a exigir, mitjançant reglament, l’aportació 
d’informació amb transcendència tributària, i donant 
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per fet, seguint les recomanacions del CATN, que en 
l’àmbit tributari es mantindria la vigència, entre altres:

– de la Llei general tributària estatal,

– i dels reglaments de desplegament d’aquesta llei, 
com per exemple el Reglament General de Recapta-
ció estatal o el Reglament General de les actuacions i 
els procediments de gestió i d’inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comunes dels proce-
diments d’aplicació dels tributs (aprovat pel Reial de-
cret 1065/2007, de 27 de juliol),

l’obtenció, per part de l’Agència Tributària de Catalu-
nya, de la informació amb transcendència tributària 
procedent de les entitats financeres es podria produir 
tant mitjançant disposicions de caràcter general com 
mitjançant requeriments concrets dirigits a aquestes 
entitats. Ja s’està fent ús, actualment, d’aquesta segona 
possibilitat.

S’està treballant en l’anàlisi i l’estudi dels tractats en 
l’àmbit tributari signats pel Regne d’Espanya i d’al-
tres països del nostre entorn, així com de la Conven-
ció de Viena sobre la successió d’estats en matèria de 
tractats.

En l’àmbit de la futura seguretat social 
catalana

L’informe «La Seguretat Social catalana», emès pel 
Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), 
analitza les estratègies i les mesures que un eventual 
Estat català hauria d’adoptar per tal de disposar, des 
del primer moment de la seva creació, d’un sistema 
de Seguretat Social capaç de realitzar, d’acord amb 
els estàndards internacionals i europeus, les funcions 
pròpies d’aquesta institució bàsica de l’estat del benes-
tar. En aquest sentit, el document recull, entre altres 
aspectes:

– El garantiment del funcionament de la institució, so-
ta el principi de continuïtat i possibilitant, en tot cas, 
la incorporació de les millores oportunes d’acord amb 
els referents europeus i internacionals.

– L’estructuració i funcions de la nova estructura d’es-
tat: l’Agència Catalana de Seguretat Social. En aquest 
sentit, es detallen cinc grans funcions:

• Recaptació dels recursos econòmics.

• Prestacions.

• Disseny i gestió financera i actuarial.

• Gestió del fons.

• Administració dels recursos humans i tecnològics.

En l’àmbit de l’Administració de Justícia

Des del Departament de Justícia s’està treballant per 
tal de posar en marxa les estructures d’estat necessà-
ries en matèria de justícia per a garantir la transició 
cap a un nou estat independent, i també per a proposar 
les reformes normatives necessàries en el marc actual 
vigent en l’àmbit d’Administració de justícia. Amb 
aquest encàrrec, s’ha creat un grup de treball amb ex-
perts i personal del Departament que hi està treballant 
actualment.

Els seus treballs parteixen i tenen com a referent l’in-
forme núm. 14 del Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional, sobre el «Poder Judicial i l’Administra-
ció de Justícia», fet públic en data 28 de juliol de 2014. 
En aquest informe s’analitza amb detall els punts més 
importants per a la transició cap a un estat indepen-
dent envers l’Administració de Justícia. Així mateix, es 
mostren tota una sèrie de condicions i garanties de con-
tinuïtat de la justícia i del seu normal funcionament, 
alhora que estableix un sistema provisional de govern 
del poder judicial.

En aquest sentit, ens remetem a les consideracions que 
s’hi contenen i en qualsevol cas, destaquem les qües-
tions següents:

En primer lloc, quant a l’establiment d’un sistema pro-
visional de govern, per no prejutjar el model que fi-
nalment hagi d’establir la futura Constitució catalana, 
sembla que el més adient és que, transitòriament, el 
Departament de Justícia i la Sala de Govern del Tribu-
nal Superior de Justícia participessin en les funcions 
de govern. És una solució d’una certa continuïtat (la 
Sala de Govern ja col·labora actualment amb el CGPJ 
en l’exercici del govern del Poder Judicial, en tant que 
la LOPJ encomana a les Sales de Govern dels Tribu-
nals Superiors de Justícia una sèrie de funcions de go-
vern) i no impediria que la futura Constitució optés 
per canviar a un model de consell, mentre que establir 
provisionalment un consell de justícia –a banda de la 
complexitat afegida que suposa regular-lo i crear-lo de 
nou– faria més difícil un canvi posterior que reorien-
tés les funcions de govern, en tot o en part, cap a l’exe-
cutiu.

En aquest sistema provisional, la Sala de Govern del 
TSJC podria assumir determinades funcions de go-
vern i unes altres podrien ser atribuïdes a una comissió 
mixta de la Sala de Govern i del Govern de la Gene-
ralitat, formada paritàriament i presidida pel president 
del TSJ, amb vot diriment en cas d’empat. En aquest 
esquema institucional, la Sala de Govern del TSJC 
mantindria les seves competències actuals i n’afegiria 
algunes de les que avui corresponen al CGPJ, mentre 
unes altres d’aquestes s’atribuirien a la Comissió Mix-
ta de la Sala de Govern del TSJC i del Govern de la 
Generalitat. Per la seva banda, el Govern de la Gene-
ralitat, a través del Departament de Justícia, mantin-
dria les seves funcions actuals, que són alienes al go-
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vern del poder judicial, projectant-se bàsicament sobre 
els mitjans de l’Administració de justícia. A més, assu-
miria les competències que actualment corresponen al 
Ministeri de Justícia, relatives bàsicament a la creació 
d’òrgans judicials, als fiscals, als secretaris judicials, 
als metges forenses i la resta del personal al servei de 
l’Administració de justícia.

En qualsevol cas, aquest sistema provisional de govern 
del poder judicial, com s’ha dit, no hauria de prejutjar 
el futur model que adoptés la futura Constitució ca-
talana. En el disseny d’aquest nou model s’hauria de 
tenir en compte l’experiència del Consell General del 
Poder Judicial i, també, la d’altres sistemes comparats, 
per a assegurar un govern del poder judicial capaç de 
garantir la independència judicial i, ben articulat amb 
el poder executiu, un funcionament eficaç de l’Admi-
nistració de justícia.

En segon lloc, en relació amb la transferència de fun-
cions jurisdiccionals entre les instàncies actuals i les 
del nou estat independent, el fet cert és que a partir, 
però, de la proclamació d’independència, es produ-
iria la desconnexió dels òrgans judicials de Catalu-
nya de l’organització judicial espanyola. Això implica 
que deixarien de tenir jurisdicció a Catalunya els òr-
gans judicials estatals situats fora de Catalunya amb 
competència sobre tot el territori (Tribunal Suprem i 
Audiència Nacional, als quals s’hauria d’afegir tam-
bé el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TE-
AC), malgrat que no tingui caràcter judicial), així com 
també el Tribunal Constitucional. Caldria, per tant, 
assignar les funcions jurisdiccionals d’aquests òrgans, 
en tot allò que afecti a Catalunya, a òrgans i/o institu-
cions catalanes. Així, partint de l’actual organització 
judicial:

– Respecte de l’Audiència Nacional:

• Les competències penals que actualment té atribuï-
des podrien ser assumides per les audiències provin-
cials.

• Les competències en els ordres contenciós adminis-
tratiu i social no caldria, en principi, que fossin assu-
mides pels òrgans judicials catalans, atès que la com-
petència de l’Audiència Nacional és determinada o bé 
per l’òrgan que ha dictat l’acte que s’impugna (minis-
tre, secretari d’Estat, Tribunal Econòmic Administra-
tiu Central) o bé pel caràcter de les matèries objecte de 
recurs (processos que afecten a més d’una comunitat 
autònoma).

– Respecte dels jutjats centrals d’instrucció i els jut-
jats centrals del penal: la instrucció i l’enjudiciament 
dels delictes i els processos que avui els corresponen 
podrien ser assumits pels jutjats d’instrucció i pels jut-
jats del penal de Catalunya (o en algun cas, per les au-
diències provincials), segons escaigui, seguint les re-
gles ordinàries de distribució de competència entre els 
diversos òrgans judicials. En aquest sentit, convindria 
revisar aquestes regles, per a clarificar-les (en especial, 

respecte dels delictes que, pel seu abast supraterrito-
rial, avui estan atribuïts al coneixement d’aquests òr-
gans centrals). Pel que fa als jutjats centrals del con-
tenciós administratiu, les matèries que té assignades 
haurien de ser assumides pels jutjats contenciosos ad-
ministratius de Catalunya.

– Respecte del Tribunal Suprem:

• els recursos de cassació, revisió i altres d’extraordi-
naris que avui coneix en els ordres civil, penal, con-
tenciós administratiu i social, haurien de ser assumits 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
creant una sala especial de cassació.

• les competències relatives a les demandes de respon-
sabilitat civil (en l’ordre civil) i d’instrucció i enjudici-
ament (en l’ordre penal) que avui té assignades i que 
en el seu cas s’haguessin de mantenir (respecte dels 
aforats, si es manté l’aforament en els termes actuals, 
quedarien circumscrits només als magistrats del Tri-
bunal Superior de Justícia (TSJ), i haurien de mante-
nir-se com fins ara, i ser assumides pel TSJC).

– Respecte del Tribunal Constitucional:

Sens perjudici que eventualment es puguin atribuir de-
terminades funcions de control (previ) de la llei a un 
nou Consell de Garanties Estatutàries, en els termes 
que es van indicar en l’Informe d’aquest Consell re-
latiu al procés constituent 1, la competència de més 
relleu del Tribunal Constitucional que s’hauria d’as-
signar a un nou òrgan o institució de Catalunya és la 
relativa a la protecció dels drets fonamentals a través 
del recurs d’empara. En la mesura, però, que una ga-
rantia de la mateixa naturalesa implicaria la creació 
d’un tribunal constitucional i que aquesta decisió ha de 
correspondre a la nova Constitució, una bona solució 
per al període transitori seria la d’assignar la funció de  
protecció individual dels drets fonamentals –en el ma-
teix àmbit de drets que avui cobreix el recurs d’em-
para– a una nova sala del TSJ, amb competència per 
a conèixer els recursos d’empara que es plantegessin 
en els mateixos termes que avui preveu la Llei orgàni-
ca del Tribunal Constitucional (LOTC) en relació amb 
el Tribunal Constitucional (TC). Alternativament, i 
sempre només per a aquest període transitori i a l’es-
pera del que decideixi la futura Constitució catalana, 
podria eliminar-se el recurs d’empara constitucional 
(atribuït a aquesta nova sala del TSJ) i establir la pro-
tecció de drets fonamentals exclusivament en via judi-
cial ordinària, creant a l’efecte els recursos que corres-
ponguin en aquesta via (fonamentalment, un recurs de 
cassació davant del TSJ, mantenint el sistema actual 
de recursos en via ordinària).

Igualment, i fins que es dissenyi, si escau, un nou mo-
del de revisió econòmica administrativa, haurien de 
traslladar-se als òrgans de Catalunya les actuals fun-
cions que realitza el Tribunal Econòmic Administratiu 
Central que tenen per objecte actes de persones resi-
dents a Catalunya.
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En tercer lloc, pel que fa a la cobertura de recursos 
humans i materials per a l’Administració de justícia, 
en efecte, per a assegurar el funcionament normal de 
l’Administració de justícia durant el període transitori, 
és fonamental garantir que les places existents de jut-
ges i magistrats, de fiscals i de secretaris judicials, així 
com altre personal al servei de l’Administració de jus-
tícia estiguin cobertes, almenys en el mateix nivell que 
en l’actualitat. Seria aconsellable, a més, que es dotes-
sin les places necessàries per a poder satisfer adequa-
dament les necessitats.

Alhora, seria molt recomanable establir una regulació 
que faci compatible la incorporació al cos correspo-
nent del nou Estat català i la permanència en el cos 
espanyol d’origen, mantenint, a més, els drets que s’hi 
hagin adquirit, inclosa, naturalment, la possibilitat de 
concursar a les places que s’hi ofereixin. En efecte, la 
incorporació d’aquests professionals als cossos cor-
responents del Poder Judicial i de l’Administració de 
justícia de Catalunya s’hauria de fer respectant les ca-
tegories i els drets adquirits en el poder judicial i l’Ad-
ministració de justícia espanyola, i amb la possibilitat 
de retornar-hi.

En qualsevol cas, s’establirà un sistema de substituci-
ons a través d’interins, amb la formació de les bosses 
corresponents amb una dimensió adequada, la qual 
cosa hauria de ser suficient per a cobrir les vacants i 
les baixes que es poguessin produir, així com, si cal-
gués, reforçar també els òrgans que ho necessitessin.

Sobre els mitjans materials, cal tenir present que tots 
els mitjans que requereix l’Administració de justícia 
per al seu funcionament, inclosos els informàtics, de-
penen ja en l’actualitat de la Generalitat de Catalunya. 
Per aquest motiu, en un eventual procés de creació 
d’un nou estat no hi hauria d’haver cap problema per 
a assegurar la seva continuïtat. En especial, el fet que 
l’equipament i la xarxa informàtica de l’Administració 
de justícia depenguin també de la Generalitat compor-
ta que no hi hagin problemes tècnics ni per a la trami-
tació dels procediments judicials ni per al funciona-
ment dels diversos òrgans, que seguiran comptant amb 
els mitjans actuals.

En relació amb els arxius, no hi haurà cap impedi-
ment, ja que aquests ja depenen de la Generalitat de 
Catalunya. Quant als registres, es plantejaria certa 
problemàtica, ja que tant el Registre Civil com el Re-
gistre de Penats i Rebels són registres estatals. El fet 
cert és que, si bé des de Catalunya hi tenim accés, no 
en tenim el control, amb la qual cosa, en un futur esce-
nari d’un estat català independent caldria pactar amb 
l’Estat espanyol la cessió de les dades contingudes en 
aquests registres relatives als ciutadans de Catalunya.

Finalment, pel que fa als fons relatius als procedi-
ments que estiguin coneixent els òrgans judicials cata-
lans, cal tenir present que no són fons del Ministeri de 
Justícia sinó que la titularitat dels comptes bancaris és 

dels jutjats. En tot cas, mancaria subscriure nous con-
venis amb les entitats bancàries.

Finalment, quant a la planificació de l’establiment 
d’acords de cooperació judicial, a celebrar en termes 
de reciprocitat entre Catalunya i els altres Estats, in-
clòs l’espanyol, seguint el marc de cooperació judicial 
tant en l’àmbit penal com pel que fa a l’execució judi-
cial, caldrà forjar mecanismes de cooperació judicial 
entre el nou estat català i la resta de països europeus 
(inclòs l’espanyol), en termes similars als ja actual-
ment vigents i subscrits pel Govern de l’Estat. Aquests 
acords s’haurien d’instrumentar, per a concretar la col-
laboració futura entre les diferents administracions de 
justícia i, especialment, la comunicació recíproca d’in-
formació d’interès judicial, en l’àmbit penal i d’execu-
ció judicial fonamentalment.

Així mateix, cal manifestar que l’Estat espanyol té 
subscrits tota una sèrie de tractats bilaterals sobre exe-
cució de sentències penals i sobre trasllat de persones 
condemnades, els quals hauran de ser subscrits de nou 
pel nou estat català.

En l’àmbit de les infraestructures

El Departament de Territori i Sostenibilitat, en els àm-
bits que li són o poden ser competents, ha de dur a 
terme els projectes, normatives o operatives que per-
metin crear i desenvolupar les estructures d’estat ne-
cessàries.

Al mateix temps, desenvolupa accions de manera con-
tinuada per a assolir les estructures d’estat necessàries 
per a l’exercici de les plenes competències en les matè-
ries que li incumbeixen.

Com a pas previ, es planteja l’oportunitat d’avançar en 
l’assumpció de les competències en:

a) Assumir les competències sobre els serveis d’alta 
velocitat ferroviària que es prestin íntegrament dins el 
territori de Catalunya (serveis AVANT).

b) Articular nous traspassos en matèria d’infraestruc-
tura ferroviària: part de la xarxa que actualment està 
integrada a la REFIG (les vies) que és segregable per 
les seves característiques d’operabilitat en ser vies on 
s’operen exclusivament serveis de titularitat autonòmi-
ca que es presten íntegrament dins de la CA i les infra-
estructures associades (estacions).

c) Articular nous traspassos en matèria viària: part de 
les actuals carreteres, per les seves característiques  
de vies interiors de trànsit d’agitació interna, són sus-
ceptibles de ser traspassades, acompanyades dels re-
cursos econòmics necessaris per a la seva conservació 
i explotació.

d) Traspàs de la gestió i/o titularitat de les infraestruc-
tures aeroportuàries: traspassos dels aeroports de Bar-
celona, Girona, Reus i Sabadell.
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e) Traspàs de la gestió i/o titularitat de les infraestruc-
tures portuàries: traspassos dels ports de Barcelona i 
Tarragona.

f) Xarxa ferroviària: cal impulsar el traspàs de la ti-
tularitat de les infraestructures que queden exclusives 
per als serveis de rodalies i regionals, de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya. Els trams d’infraestructu-
ra a considerar actualment són:

Castellbisbal - Arc de Triomf, Arc de Triomf - Ma-
çanet per la costa, Arc de Triomf - Manresa, Mont-
cada Bifurcació - Vic Frontera francesa, Sant Vicenç 
de Calders - Barcelona (túnel Pg. de Gràcia) - Mollet, 
Manresa - Lleida, Tarragona - Reus - Lleida, Tarrago-
na - Vandellòs per la costa.

g) Preveure el traspàs d’alguns trams de carreteres que 
corresponen a corredors amb clara vocació comarcal.

La gestió única dels corredors d’infraestructures, que 
permeti assolir una sola xarxa viària estructurant i una 
xarxa ferroviària, esdevé bàsica en l’exercici compe-
tencial sòlid per part de la Generalitat. Més enllà del 
traspàs de la titularitat de les infraestructures que ac-
tualment pertanyen a l’Estat, cal treballar en les vies 
d’assumpció de les dotacions econòmiques i els mo-
dels adequats per a aquesta gestió unificada per part 
de la Generalitat. Així mateix s’està treballant per as-
solir els instruments de governança necessaris per a 
poder tenir una incidència clara sobre els nous projec-
tes d’infraestructures de caràcter estratègic per al país, 
com és el cas de les que giren entorn del corredor me-
diterrani, que impliquen a diverses administracions i 
Estats.

En aquest sentit, estem treballant per a desenvolupar 
estructures de governança que permetin millorar la in-
terlocució al voltant del corredor mediterrani i volem 
participar a les que s’han creat en l’àmbit europeu.

La participació de Catalunya és molt rellevant per-
què les infraestructures siguin vectors de creixement i 
competitivitat, i per a construir l’Europa de la ciutada-
nia, no només perquè estem a prop dels usuaris finals 
d’aquestes infraestructures, sinó també perquè, en el 
cas de Catalunya, ja tenim la competència d’executar o 
explotar algunes infraestructures crucials, com certes 
terminals logístiques o les Rodalies. L’assumpció de 
la titularitat i potestat de gestió d’aquelles infraestruc-
tures que a hores d’ara es troben en mans de l’Estat 
representa l’oportunitat de tenir un poder de decisió i 
una incidència directa en la gestió que ha de revertir 
en una millora del servei que reben els ciutadans i les 
empreses.

En l’àmbit de la seguretat pública

El Departament d’Interior ha iniciat l’anàlisi de les di-
ferents vessants i situacions que representaria la trans-
formació del Cos de Mossos d’Esquadra en un cos 

que, conjuntament amb les policies locals, exercís to-
tes les funcions policials d’un estat.

Per a esdevenir plenament una estructura d’estat la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra hauria 
d’assumir les competències exclusives que tenen reser-
vades les forces i cossos de seguretat de l’Estat i les 
competències compartides en matèria de:

Competències exclusives:

– Registre d’identitat personal (alternativa: assumpció 
pels registres civils).

– Passaports.

– Vigilància de ports, aeroports, costes i fronteres.

– Policia d’estrangeria, refugi, asil i immigració.

– Salvament marítim i seguretat marítima.

– Control de la producció, comerç, tinença i ús d’ar-
mes i explosius.

– Servei d’intel·ligència.

– Infraestructures crítiques.

Competències compartides:

– Investigació en matèria de terrorisme.

– Investigació en matèria de delinqüència organitzada 
internacional.

– Ciberseguretat.

Cal assenyalar que, en aquest moment, la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra resta pendent d’una 
sèrie de traspassos i d’àmbits a completar, com el sal-
vament i la seguretat marítima, o la seguretat ciutada-
na i la investigació criminal en aigües interiors i ports.

Per a l’exercici eficaç i sostingut d’aquestes funcions 
en el procés de transició esdevindria necessària la col-
laboració amb l’Estat espanyol per a dur a terme un 
traspàs ordenat i segur de les competències assumides 
i de la informació que escaigui de les corresponents 
bases de dades. Un traspàs que forçosament caldria 
realitzar en un període de transició suficient per a dis-
posar dels nous efectius formats necessaris per a assu-
mir les funcions abans esmentades.

Caldria també establir acords de col·laboració amb els 
estats limítrofs, així com acords internacionals per a 
adherir els Mossos d’Esquadra a Europol i a Inter-
pol, i adherir-los a l’Annex del Conveni d’Aplicació de 
l’Acord de Schengen sempre que Catalunya esdevin-
gui un Estat membre de la UE.

En l’àmbit de les telecomunicacions

El Govern va aprovar, atenent al requeriment de plani-
ficació de creació de l’estructura adequada per a garan-
tir la ciberseguretat a Catalunya, un Acord de Govern 
que dóna validesa a la memòria prèvia de l’Avantpro-
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jecte de llei que transformarà el Centre de Seguretat 
de la Informació a Catalunya (CESICAT) en l’organis-
me encarregat de gestionar la ciberseguretat al país.

Amb aquest tràmit es vol garantir que l’entitat encar-
regada de la funció de ciberseguretat disposa de la for-
ma jurídica adequada per a desenvolupar les funcions, 
els encàrrecs i les activitats en matèria de cibersegu-
retat.

El Govern de la Generalitat ha tingut en consideració 
la importància dels sistemes de telecomunicacions i 
comunicacions. Per aquest motiu, en l’informe núme-
ro 5 del Consell Assessor per a la Transició Nacional 
«Les tecnologies de la informació i de la comunicació 
a Catalunya» es va recollir la planificació del traspàs 
de les competències que han de ser regulades i vetlla-
des pels organismes competents adequats.

Basant-nos en un escenari de col·laboració, es defini-
ran els procediments i fases a seguir per tal d’asse-
gurar la transició de competències, freqüències i tots 
aquells aspectes tècnics que assegurin la continuïtat, 
mirant de garantir les màximes possibilitats, dels ser-
veis tecnològics a gaudir pels ciutadans.

Un cop s’esdevingui Estat, Catalunya podrà iniciar les 
tramitacions necessàries en els marcs i reguladors in-
ternacionals, bàsicament amb «la Unió Internacional 
de Telecomunicacions» (UIT), per tal de garantir la 
usabilitat i el funcionament de tots els serveis de te-
lecomunicacions i de la comunicació tal com aquests 
han estat funcionant fins aleshores.

En aquest cas es tindran en consideració aquells pro-
cediments, fases i recomanacions que l’informe núme-
ro 5 del Consell Assessor per a la Transició Nacional 
«Les tecnologies de la informació i de la comunicació 
a Catalunya» preveu.

En l’àmbit de l’energia i l’aigua

El Govern va adoptar el 15 d’abril de 2014 un Acord 
sobre l’impuls del Pacte nacional per a la sobirania 
energètica en el qual es determina el següent:

1. S’encomana al Departament d’Empresa i Ocupació 
que impulsi l’elaboració del Pacte nacional per a la so-
birania energètica.

2. Es crea un comitè coordinador, presidit pel secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat i del qual forma part un 
representant de les unitats següents:

a. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial.

b. La Direcció General d’Indústria.

c. La Direcció General de Telecomunicacions i Socie-
tat de la Informació.

d. L’Institut Català d’Energia.

e. La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat.

f. La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

g. La Direcció General de Medi Natural i Biodiver-
sitat.

h. La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.

i. La Direcció General de Política i Promoció Econò-
mica.

j. L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

3. Els membres els designa el conseller/a corresponent 
i en el cas de l’IREC el seu patronat.

4. El comitè coordinador s’adscriu a la Secretaria 
d’Empresa i Competitivitat, que li dóna suport tècnic, 
logístic i administratiu.

5. El comitè coordinador pilota tant la redacció de les 
bases del Pacte nacional, com els contactes amb els 
agents econòmics i socials, entitats acadèmiques i pro-
fessionals, organitzacions de la societat civil i grups 
polítics per tal de generar un consens ampli. A tal 
efecte, es pot constituir un comitè assessor format per 
experts en la matèria tractada.

Actualment el comitè coordinador esmentat està estu-
diant la Proposta de les bases del Pacte nacional per 
a la sobirania energètica i properament les aprovarà i 
podrà iniciar els contactes amb els agents, entitats, or-
ganitzacions i grups polítics esmentats, per tal d’acor-
dar la formulació definitiva del Pacte.

La Proposta de les bases del Pacte nacional per a la so-
birania energètica recull les línies estratègiques per al 
desplegament d’un nou sistema energètic català.

També en relació amb el compliment d’aquesta Mo-
ció 143/X cal remarcar que la Proposta de les bases 
del Pacte nacional per a la sobirania energètica recull 
i adopta els posicionaments de l’Informe número 9 del 
Consell Assessor per a la Transició Nacional, relatiu a 
l’abastament d’aigua i d’energia.

En l’àmbit de la política monetària,  
el sistema financer i les autoritats  
de regulació de la competència

El Govern ha encarregat estudis sobre els apartats 10 
a), b) i c) de la Moció. En aquest sentit, el Consell As-
sessor per a la Transició Nacional ha elaborat informes 
sobre la política monetària i supervisió del sistema fi-
nancer.

Catalunya disposa d’un organisme independent, l’Au-
toritat Catalana de la Competència (ACCO), que, a dia 
d’avui, ja compleix amb els requisits exigits pel dret 
europeu referents a l’autoritat nacional de competèn-
cia. L’ACCO realitza les funcions relacionades amb la 
política de defensa i promoció de la competència, pe-
rò no aquelles referents a les concentracions empre-
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sarials (mergers). Per tant, si Catalunya esdevingués 
un nou Estat, hauria d’assumir addicionalment aques-
ta responsabilitat que, malgrat ja estar reconeguda a 
la Llei 1/2009 de l’ACCO, no s’exerceix per motius 
d’inseguretat jurídica. Aquesta circumstància podria 
obligar a incrementar els recursos humans i materials, 
i també exigiria que l’ACCO formés part de la Xarxa 
Europea de Competència. De forma temporal, caldria 
fer una remissió a la normativa estatal següent: Llei 
15/2007 i RDL 261/2008 i alhora revisar la llei actual 
de l’ACCO.

Respecte de la creació i el disseny de les autoritats na-
cionals de regulació, tot i que Catalunya no té enca-
ra uns organismes específics per a donar compliment 
a les directives europees, sí que compta amb uns òr-
gans que podrien ser l’embrió de les futures autoritats 
nacionals de regulació sectorial, com són l’Institut Ca-
talà d’Energia, el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) i Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(IFERCAT).

En l’àmbit de les relacions exteriors

El Govern de la Generalitat està duent a terme una 
anàlisi sobre els diferents contexts i possibles moda-
litats respecte de la successió en matèria de tractats 
internacionals entre l’Estat espanyol i el nou estat se-
guint, entre altres, les recomanacions fetes pel Consell 
Assessor per a la Transició Nacional. Aquesta anàli-
si aprofundeix, a partir dels antecedents existents en 
aquest àmbit i del marc jurídic de referència, quins són 
els tractats que serien prioritaris per al nou estat ca-
talà. Finalment, s’estudia l’eventual establiment d’una 
clàusula formal de recepció del dret internacional en 
el nou context legal, que declarés el respecte de Cata-
lunya als principis i les regles generals del dret inter-
nacional.

El Govern també està estudiant els diferents escenaris 
i aspectes a considerar de cara a la integració del nou 
Estat català a les organitzacions internacionals i regio-
nals prioritàries per als interessos de Catalunya, tenint 
en compte, entre altres, les línies definides pel Consell 
Assessor per a la Transició Nacional.

En el cas concret de la Unió Europea, el Govern ha fi-
nalitzat un estudi de l’actual grau de compliment per 
part de Catalunya del conjunt del cabal comunitari 
amb l’objectiu de conèixer aquells àmbits i instituci-
ons que actualment estan en mans de l’Estat espanyol 
i que caldria desenvolupar per a garantir la continuïtat 
de Catalunya a la UE.

Per últim, el Govern està estudiant elaborar un infor-
me relatiu a l’estructura d’estat necessària per a l’esta-
bliment d’una política exterior i un servei d’acció ex-
terior propis, com també els recursos necessaris que 
serien necessaris per al seu desplegament.

Control del compliment de la Moció 150/X, 
sobre el projecte VISC+
Tram. 390-00150/10

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: GP ICV-EUiA (reg. 112099).
Acord: Mesa del Parlament, 14.04.2015 (tramitació 
d’acord amb l’article 140.4 del Reglament i tramesa de 
la sol·licitud a la Comissió).
Comissió tramitadora: Comissió de Salut.

Control del compliment de la Moció 177/X, 
sobre els mitjans materials i personals de 
l’Administració de justícia
Tram. 390-00177/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 112657 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 177/X, sobre els mitjans ma-
terials i personals de l’Administració de justícia (tram. 
390-00177/10), en allò relatiu als apartats a) i b), us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia:

Barcelona, 1 d’abril de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.



20 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 541

4.53.03. INFORMACIó 75

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el Projecte 
1714 a l’Escola Pia de Calella (Maresme)
Tram. 354-00356/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la regula-
ció dels centres formatius per als joves que 
no han acabat els estudis bàsics i sobre la 
col·laboració amb la Fundació El Llindar
Tram. 354-00358/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre el procés d’enderro-
cament de la presó Model, de Barcelona
Tram. 354-00411/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 34, tin-
guda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03176/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 34 de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isi-
dre amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03177/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03178/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03179/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03180/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença de María del 
Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret ci-
vil i vocal de la Secció de Drets Reals de la 
Comissió de Codificació, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 352-03181/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’Esteve Bosch 
Capdevila, catedràtic de dret civil de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 352-03182/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer 
Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat 
de Lleida, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03183/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença de Pere del Po-
zo Carrascosa, catedràtic de dret civil de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03184/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé, director de la Comissió de Codificació 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03185/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’Antoni Miram-
bell Abancó, president de la Secció d’Obli-
gacions i Contractacions de la Comissió de 
Codificació de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03186/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença de Mariló Gra-
munt Fombuena, membre de la Secció 
d’Obligacions i Contractacions de la Comis-
sió de Codificació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03187/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’Antoni Miram-
bell, membre de la Comissió de Codificació 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03188/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances (ADICAE) amb rela-
ció al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
Tram. 352-03189/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els con-
tractes
Tram. 352-03190/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03191/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03192/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03193/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03194/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’Antoni Miram-
bell i Abancó, president de la Secció d’Obli-
gacions i Contractacions de la Comissió de 
Codificació de Catalunya i vocal del Consell 
Rector de l’Observatori de Dret Privat de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes
Tram. 352-03196/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03197/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Deganat dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03198/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 352-03199/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03200/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de Custòdia del Terri-
tori amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03202/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03204/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 34 de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença de Sergio Lle-
baría, catedràtic de dret civil d’ESADE - Uni-
versitat Ramon Llull, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03205/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Proposta de compareixença de Lorenzo 
Prats, catedràtic de dret civil de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 352-03206/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença de Sebastián 
del Rey Barba, registrador de la propietat i 
director de l’Acadèmia de Registradors de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 352-03207/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Proposta de compareixença de Fernando 
Ramos Gil, notari i vocal de la Comissió de 
Codificació de Dret Foral d’Eivissa i Formen-
tera, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 352-03208/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general d’Infantil i Primària davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre la situació dels alumnes amb 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada en 
finalitzar l’educació secundària obligatòria
Tram. 356-00895/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de compareixença de representants 
de la Coordinació Intercentres de Recerca da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats perquè presentin la plataforma i expliquin 
el paper dels investigadors i treballadors en el 
sistema de recerca català
Tram. 356-00912/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació El Llindar davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informi sobre la col·laboració del Depar-
tament d’Ensenyament amb la Fundació per 
a crear una nova modalitat formativa en cen-
tres de segona oportunitat
Tram. 356-00924/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general d’Ensenyament davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè valori 
la situació de les escoles bressol i els com-
promisos de finançament
Tram. 356-00928/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, en la sessió 38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 
687.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell 
Ruiz, directora general d’Atenció a la Família 
i Comunitat Educativa, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui el projecte de regulació d’ús dels dispo-
sitius de telefonia mòbil als centres educa-
tius per al curs 2015-2016
Tram. 356-00951/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
ton Planell, rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya, davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè presenti la 
memòria anual i expliqui les actuacions de 
la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 356-00968/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut perquè ex-
pliqui la política d’habitatge per a joves
Tram. 356-01152/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 107550).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 03.03.2015.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Sol·licitud de compareixença de Pepe Mou-
lià, exfuncionari de presons, davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
expliqui la iniciativa de Sare que reclama la fi 
de la política penitenciària de dispersió
Tram. 356-01157/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè informi sobre la seva 
participació en la direcció del Consell de Di-
plomàcia Pública de Catalunya
Tram. 356-01158/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació, en la sessió 25, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 691.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Municipal d’Immigració 
de Barcelona davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans perquè presenti les propos-
tes per a afavorir la inclusió de les persones 
immigrades
Tram. 356-01165/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Ca-
sals Pons, rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre la consoli-
dació del projecte docent i de recerca de la 
Universitat Pompeu Fabra
Tram. 356-01166/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
38, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 687.

Sol·licitud de compareixença de David Moya, 
professor de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre les denegacions de nacionalitats
Tram. 356-01193/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Sol·licitud de compareixença d’Elena Sán-
chez, politòloga i investigadora del Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals 
a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre les denegacions de nacionalitats
Tram. 356-01194/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Sol·licitud de compareixença de Betty Puer-
to, activista d’origen colombià, davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre les denegacions de naciona-
litats
Tram. 356-01195/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Agència Innobaix davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliquin 
llur experiència en el camp del creixement 
empresarial al Baix Llobregat
Tram. 356-01196/10

Sol·licitud

Presentació: Montserrat Ribera i Puig, del GP CiU, 
Oriol Amorós i March, del GP ERC, Alícia Romero 
Llano, del GP SOC, José Antonio Coto Roquet, del 
GP PPC, Marc Vidal i Pou, del GP ICV-EUiA, Inés 
Arrimadas García, del GP C’s, Isabel Vallet Sànchez, 
del Grup Mixt (reg. 111835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 10.04.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Empre-
ses d’Enginyeria i Consultoria Independents 
de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre les acti-
vitats d’aquesta entitat
Tram. 356-01197/10

Sol·licitud

Presentació: GP PPC (reg. 111954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 10.04.2015.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre els plans de gestió del districte 
fluvial
Tram. 356-01198/10

Sol·licitud

Presentació: Salvador Milà i Solsona, del GP ICV-
EUiA (reg. 112252).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 10.04.2015.

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 balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del 2014
Tram. 355-00206/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 31 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 684.

Sessió informativa de la Comissió de Matè-
ries Secretes o Reservades amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre els serveis 
afectats per l’atac als serveis informàtics del 
9 de novembre de 2014, les conseqüències 
d’aquest atac i els mecanismes de preven-
ció del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i d’altres serveis de la Gene-
ralitat, en compliment de la Resolució 927/X
Tram. 355-00216/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 7 de la Comis-
sió de Matèries Secretes o Reservades, tinguda el 
15.04.2015.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus-
tícia sobre el procés d’enderrocament de la 
presó Model, de Barcelona
Tram. 355-00218/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

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

Compareixença de Guillem López-Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de la renda garantida de ciutadania 
establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya
Tram. 353-00494/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.

Compareixença de Josep Oliver, economis-
ta i catedràtic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de la renda garantida de ciutadania establer-
ta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 353-00495/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.
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Compareixença d’Oriol Amat Salas, cate-
dràtic d’economia financera i comptabilitat 
de la Universitat Pompeu Fabra, 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. 353-00496/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.

Compareixença de Josep Maria Rañé Blas-
co, exconseller de Treball i Indústria, 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. 353-00505/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.

Compareixença de Sara Berbel, doctora en 
psicologia social per la Universitat de Bar-
celona, 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. 353-00506/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.

Compareixença de Carolina Homar, consul-
tora en polítiques socials públiques i tercer 
sector, 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. 353-00507/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.

Compareixença d’Antoni Comín Oliveres, ex-
president de la Comissió Interdepartamental 
de la Renda Mínima d’Inserció, amb relació 
a la Proposició de llei de la renda garantida 
de ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 353-00512/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.

Compareixença de Josep Lechuga, coor-
dinador dels Serveis Socials de Badalona, 
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. 353-00520/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 14.04.2015, 
DSPC-C 693.
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Compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 353-01318/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació del 
Deganat dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 353-01319/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01320/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 353-01321/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01322/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, 
catedràtica de dret civil i vocal de la Secció 
de Drets Reals de la Comissió de Codifica-
ció de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01323/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’Esteve Bosch Capdevila, 
catedràtic de dret civil de la Universitat Ro-
vira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01324/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, cate-
dràtic de dret civil de la Universitat de Llei-
da, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01325/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Compareixença de Pere del Pozo Carrasco-
sa, catedràtic de dret civil de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01326/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Joan Carles Ollé, direc-
tor de la Comissió de Codificació de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01327/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’Antoni Mirambell i Aban-
có, president de la Secció d’Obligacions i 
Contractacions de la Comissió de Codifica-
ció de Catalunya i vocal del Consell Rector 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 353-01328/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Mariló Gramunt Fombu-
ena, membre de la Secció d’Obligacions i 
Contractacions de la Comissió de Codifica-
ció de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01329/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei del lli-
bre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes
Tram. 353-01331/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01332/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Custòdia del Territori amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01333/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.
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Compareixença d’una representació de Jo-
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obli-
gacions i els contractes
Tram. 353-01334/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Sergio Llebaría, catedrà-
tic de dret civil d’ESADE - Universitat Ramon 
Llull, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01335/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic 
de dret civil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01336/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Sebastián del Rey Barba, 
registrador de la propietat i director de l’Aca-
dèmia de Registradors de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 353-01337/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Josep Mayola Comadi-
ra, empresari de Servitransfer, davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00854/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 13.04.2015, 
DSPC-C 692.

Compareixença de David Ruiz Ramírez, de 
Promopalamós, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00858/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 13.04.2015, 
DSPC-C 692.

Compareixença de José Zaragoza Alonso, 
diputat a les Corts Generals i exsecretari 
d’organització del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política
Tram. 357-00871/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
13.04.2015, DSPC-C 692.

Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, 
senadora, diputada i presidenta del Partit 
Popular de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00872/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 689.
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Compareixença de Francisco Marco Fernán-
dez, director de l’agència Método 3, davant 
la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00873/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 13.04.2015, 
DSPC-C 692.

Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00874/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 689.

Compareixença de Victoria Álvarez Martín, 
sòcia de Partners Consulting Funding, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrup-
ció Política
Tram. 357-00875/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’In-
vestigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràc-
tiques de Corrupció Política, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 689.

Compareixença d’Esteve Ayats Domènech, 
d’Aglomerats Girona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-00972/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 

i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 
13.04.2015, DSPC-C 692.

Compareixença de Michael Balint Szucs, mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01023/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Felipe Muntadas-Prim 
Lafita, membre del Consell d’Administració 
de Spanair i d’Avançsa, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01032/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença del conseller d’Economia i 
Coneixement davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01035/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, 
exconseller d’Economia i Finances, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01036/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.
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Compareixença de Josep Huguet Biosca, 
exconseller d’Innovació, Universitats i Em-
presa, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01037/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Joaquim Nadal Farreras, 
exconseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01038/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i 
Miralles, exconseller de Territori i Sostenibi-
litat, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01039/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Josep Maria Ayala, ex-
conseller delegat de l’Institut Català de Fi-
nances, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01040/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Francesc Damià Calvet i 
Valera, exsecretari de Territori i Mobilitat i di-
rector de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01041/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença del secretari general d’Eco-
nomia i Finances davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01042/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Josep-Ramon Sanromà, 
conseller delegat de l’Institut Català de Fi-
nances i president de Catalana d’Iniciatives, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01043/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Miquel Valls, president 
de la Cambra de Comerç, Indústria i Nave-
gació de Barcelona, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01044/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.
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Compareixença de Pedro Nueno Iniesta, pro-
fessor titular de la IESE Business School, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Falli-
da de Spanair
Tram. 357-01048/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jorge Chumillas, ex-di-
rector financer d’Spanair, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01050/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Josep Maria Benet Fer-
ran, membre del Consell d’Administració de 
Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01052/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jordi Clos Llombart, presi-
dent del Gremi d’Hotels de Barcelona i mem-
bre del Consell d’Administració de Spanair, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01060/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Joaquim Coello Bru-
fau, membre d’IEASA i Avançsa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01061/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, direc-
tor general de CIMALSA i conseller d’IEASA, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01063/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Lars Lindgren, membre 
del Consell d’Administració de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01064/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Karl Mats Erik Lönnqvist, 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01065/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.
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Compareixença d’Alberto Martínez de Ma-
rañón, cap de la secció sindical del SEPLA, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01066/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Josep Mateu Negre, di-
rector general del RACC i president de Fem-
CAT, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01067/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jordi Mestre, de Volcat 
2009, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01068/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’Ignasi Regàs Prat, de Ci-
malsa, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01069/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Maria Reig Moles, de 
Reig Capital Group, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01070/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Carles Tusquets Trias 
de Bes, president de Fibanc-Mediolanum i 
membre del Consell d’Administració de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01072/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Benny Zakrisson, vi-
cepresident de Spanair i de SAS, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01073/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Carles Boixareu, de Vol-
cat 2009, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01074/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.
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Compareixença de Joan Font, represen-
tant de Volcat 2009, i de Bon Preu, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01075/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Josep Miarmau, de Vol-
cat 2009, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01076/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Josep Pujolràs, de Ca-
talana d’Iniciatives, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01077/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jaume Roures Llop, 
d’Anytram Business, Volcat i Mediapro, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01078/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Rafael Soldevila, de Vol-
cat i Majestic, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01079/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Carles Sumarroca, de 
Volcat i Emte, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01080/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jaime Castellanos, de 
Lazard, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01081/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’una representació de Qa-
tar Airways davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01082/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.
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Compareixença del conseller d’Empresa i 
Ocupació davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01083/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01084/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’Oriol Balaguer, ex-direc-
tor general de Ports i Aeroports, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01085/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Martí Carnicer, ex-secre-
tari general del Departament d’Economia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01086/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Ricard Font Hereu, ex-
director general de Ports i Aeroports, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01087/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de F. Xavier Mena i López, 
exconseller d’Empresa i Ocupació, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01088/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’Andreu Morillas, exsecre-
tari d’Economia, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01089/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença de Manel Nadal i Farreras, 
exsecretari per a la Mobilitat i president de 
CIMALSA, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01090/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.
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Compareixença d’Antoni Soy i Casals, ex-se-
cretari general d’Indústria i Empresa i presi-
dent d’Avançsa, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01091/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença d’Isaías Táboas, ex-secre-
tari general de la Presidència i exsecreta-
ri d’Estat del Ministeri de Foment, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01092/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Joan Sureda, ex-director 
general d’Industria, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01093/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 
10.04.2015, DSPC-C 690.

Compareixença d’Antoni Vives Tomàs, ter-
cer tinent d’alcalde de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01095/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Gonzalo Gregori Fernán-
dez, director d’operacions de Spanair, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair
Tram. 357-01096/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Marcus Hedblom, de 
Spanair, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01097/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jordi Juan, ex-direc-
tor de comunicació de Spanair, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de 
Spanair
Tram. 357-01098/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Javier Mendoza, mem-
bre de la secció sindical del SEPLA a Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01099/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.



20 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 541

4.53.15. INFORMACIó 95

Compareixença d’Enrique Oñate, de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01100/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’Hèctor Sandoval, de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01101/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Ramon Torres, de Spa-
nair, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Fallida de Spanair
Tram. 357-01102/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Luís Fernando Guerra, 
soci i director de Deloitte Abogados, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01103/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Joan Ignasi de Gispert, 
del Grup Gispert Advocats i Economistes, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01106/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Joaquin Almunia Amann, 
ex-comissari europeu de la Competència, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01107/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Magdalena Álvarez Arza, 
exministra de Foment, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01108/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de José Blanco López, ex-
ministre de Foment, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01109/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.
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Compareixença d’Isabel Maestre Moreno, 
directora de l’Agència Estatal de Seguretat 
Aèria, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01111/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de José M. Vargas Gómez, 
president i conseller delegat d’AENA, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair
Tram. 357-01112/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Sara García de las He-
ras, de la Secretaria d’Acció Sindical de la 
Unió Sindical Obrera, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01113/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença d’Ignasi Armengol, director 
general de Barcelona Serveis Municipals, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 357-01114/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Joaquim Boixareu i Anto-
lí, expresident de FemCAT, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01115/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Miquel Lladó, de Peak 
Business Advisory, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01117/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença de Jaan Albrecht, de Star 
Alliance, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 357-01119/10

Decaïment

Decaïment en la sessió 8 de la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Fallida de Spanair, tinguda el 10.04.2015, 
DSPC-C 690.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre l’actuació policial que va tenir 
lloc al voltant del carrer del Pou de la Figue-
ra, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
Tram. 357-01173/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 685.
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Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la identificació i l’escorcoll po-
licial d’un menor a l’estació de tren de Tarra-
gona el 24 de gener de 2015
Tram. 357-01174/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 685.

Compareixença de Josep Maria Alcalà Es-
punyes, president de l’Associació de Bom-
bers Voluntaris de Catalunya, davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui la situació 
dels bombers voluntaris i dels parcs de 
bombers voluntaris
Tram. 357-01182/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 685.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 10.04.2015, DSPC-C 691.

Compareixença d’una representació del 
Consell Català del Moviment Europeu da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea per a explicar les activitats euro-
peistes del Consell
Tram. 357-01281/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 25 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 10.04.2015, DSPC-C 691.

Compareixença d’una representació del Mo-
viment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre els efectes del canvi climàtic
Tram. 357-01332/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença del director de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
control de l’estoc de mercuri de la planta 
d’Ercros a Flix
Tram. 357-01333/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
control de l’estoc de mercuri de la planta d’Er-
cros a Flix
Tram. 357-01334/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre la di-
ferència entre les tones de mercuri declara-
des i les suposadament emmagatzemades a 
la planta d’Ercros de Flix
Tram. 357-01335/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió 36, tinguda el 08.04.2015, DSPC-C 681.
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Compareixença de Teresa Conesa, secretà-
ria general d’Ercros, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la 
diferència entre les tones de mercuri declara-
des i les suposadament emmagatzemades a 
la planta d’Ercros de Flix
Tram. 357-01336/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Joseba Azkarraga, ex-
conseller de Justícia del Govern Basc, da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
per a explicar la iniciativa de Sare que recla-
ma la fi de la política penitenciària de dis-
persió
Tram. 357-01338/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Pepe Moulià, exfuncio-
nari de presons, davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans per a explicar la inicia-
tiva de Sare que reclama la fi de la política 
penitenciària de dispersió
Tram. 357-01339/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’una representació del 
Consell Municipal d’Immigració de Barce-
lona davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a presentar les propostes per 
a afavorir la inclusió de les persones immi-
grades
Tram. 357-01340/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de compareixença de David 
Moya, professor de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans per a informar 
sobre les denegacions de nacionalitats
Tram. 357-01341/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença d’Elena Sánchez, politòlo-
ga i investigadora del Centre d’Informació 
i Documentació Internacionals a Barcelo-
na (Cidob), davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans per a informar sobre les de-
negacions de nacionalitats
Tram. 357-01342/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Betty Puerto, activista 
d’origen colombià, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
les denegacions de nacionalitats
Tram. 357-01343/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió 34, tinguda el 09.04.2015, DSPC-C 688.

Compareixença de Joan Anton Sánchez 
Carreté, assessor fiscal, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals 
i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 357-01349/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política 
en la sessió 15, tinguda el 16.03.2015, DSPC-C 662.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2014
Tram. 359-00026/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: Directora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades (reg. 111883).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.04.2015.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de l’Institut Català de Finances 
corresponent al quart trimestre del 2014
Tram. 334-00118/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 112774 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa l’article 41 de la Llei 1/2014, del 27 de 
gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014, trameto, adjunta, la Memòria explicativa 
sobre l’activitat de l’Institut Català de Finances corres-
ponent al darrer trimestre de l’exercici 2014.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre la programa-
ció de la temporada 2014-2015 a Televisió de 
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 337-00050/10

Presentació
Presidenta del Consell Assessor de 

Continguts i de Programació

Reg. 112721 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Hble. Sra.

Us fem a mans l’Informe sobre la programació de la 
temporada 2014-2015 a Televisió de Catalunya i el 
Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, 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’abril del 2015

Imma Juan Franch
Presidenta

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.



20 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 541

4.90.05. INFORMACIó 100

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2014
Tram. 232-00006/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 52, 15.04.2015, DSPC-P 102

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 d’abril 
de 2015, ha examinat la liquidació del pressupost del 
Parlament corresponent al 2014 que ha presentat la 
Mesa Ampliada i, d’acord amb l’apartat 3.h de l’arti-
cle 29 del Reglament del Parlament, ha aprovat la dita 
liquidació.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

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

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2014.  
Liquidació 01.01.2014 a 31.07.2014 

Cap. Article
Pressupost  

definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 6.707.649,10 4.514.740,51 2.192.908,59 4.514.740,51 4.514.740,51
11 694.978,97 467.523,32 227.455,65 467.523,32 467.523,32
12 12.141.152,34 8.262.998,89 3.878.153,45 8.262.998,89 8.262.998,89
13 64.253,06 42.281,98 21.971,08 42.281,98 42.281,98
15 70.000,00 8.870,36 61.129,64 8.870,36 8.870,36
16 4.222.350,79 2.412.862,55 1.809.488,24 2.412.862,55 2.412.862,55
17 1.092.913,86 336.479,71 756.434,15 336.479,71 336.479,71

Resultat 24.993.298,12 16.045.757,32 8.947.540,80 16.045.757,32 16.045.757,32

2 20 329.878,93 262.283,54 67.595,39 262.283,54 172.167,43
21 997.918,54 619.264,64 378.653,90 609.806,47 348.372,96
22 5.169.761,09 2.117.858,58 3.051.902,51 2.063.347,31 1.400.092,56
23 4.458.192,88 3.465.440,47 992.752,41 3.465.440,47 3.465.440,47
24 741.315,00 705.375,04 35.939,96 705.375,04 449.374,03

Resultat 11.697.066,44 7.170.222,27 4.526.844,17 7.106.252,83 5.835.447,45

4 48 18.964.720,96 13.019.218,87 5.945.502,09 13.019.218,87 13.019.218,87

Resultat 18.964.720,96 13.019.218,87 5.945.502,09 13.019.218,87 13.019.218,87

6 61 908.306,86 696.813,86 211.493,00 696.813,86 246.433,31
62 23.600,00 19.361,60 4.238,40 19.361,60 19.361,60
64 14.000,00 1.346,46 12.653,54 1.346,46 1.346,46
65 600.150,00 522.644,89 77.505,11 522.644,89 21.292,32
67 22.940,00 6.770,60 16.169,40 6.770,60 6.770,60

Resultat 1.568.996,86 1.246.937,41 322.059,45 1.246.937,41 295.204,29

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 57.234.082,38 37.482.135,87 19.751.946,51 37.418.166,43 35.195.627,93
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2014.  
Liquidació 01.01.2014 a 31.12.2014 

Cap. Article
Pressupost 

definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 6.936.649,10 6.888.979,24 47.669,86 6.888.979,24 6.888.979,24
11 719.478,97 718.243,70 1.235,27 718.243,70 718.243,70
12 12.688.152,34 12.685.605,69 2.546,65 12.685.605,69 12.685.605,69
13 65.753,06 64.841,84 911,22 64.841,84 64.841,84
15 70.000,00 30.883,99 39.116,01 30.883,99 30.883,99
16 4.222.350,79 4.073.805,54 148.545,25 4.073.805,54 4.073.805,54
17 519.913,86 480.122,93 39.790,93 480.122,93 480.122,93

Resultat 25.222.298,12 24.942.482,93 279.815,19 24.942.482,93 24.942.482,93

2 20 329.878,93 301.207,43 28.671,50 301.207,43 300.365,46
21 997.918,54 918.337,79 79.580,75 908.879,62 908.478,54
22 4.547.584,52 3.220.735,62 1.326.848,90 3.166.224,35 3.076.493,38
23 5.042.369,45 4.727.504,59 314.864,86 4.727.504,59 4.727.504,59
24 779.315,00 759.700,26 19.614,74 759.700,26 689.950,61

Resultat 11.697.066,44 9.927.485,69 1.769.580,75 9.863.516,25 9.702.792,58

4 48 18.964.720,96 18.799.822,17 164.898,79 18.799.822,17 18.799.822,17

Resultat 18.964.720,96 18.799.822,17 164.898,79 18.799.822,17 18.799.822,17

6 61 858.306,86 777.601,78 80.705,08 777.601,78 777.601,78
62 73.600,00 52.357,81 21.242,19 52.357,81 52.357,81
64 14.000,00 5.208,78 8.791,22 5.208,78 5.208,78
65 600.150,00 586.589,17 13.560,83 586.589,17 586.589,17
67 22.940,00 17.991,69 4.948,31 17.991,69 17.991,69

Resultat 1.568.996,86 1.439.749,23 129.247,63 1.439.749,23 1.439.749,23

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 57.463.082,38 55.119.540,02 2.343.542,36 55.055.570,58 54.894.846,91
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	Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut
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	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i el sistema educatiu
	Tram. 302-00266/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran
	Tram. 302-00267/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els menjadors escolars
	Tram. 302-00268/10
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	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en carreteres per a millorar-ne la seguretat
	Tram. 302-00269/10
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	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes per a completar el traspàs de competències al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
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	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute amb els ajuntaments
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	Adopció
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	Lectura en el Ple
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	Tram. 401-00032/10
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	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 830/X, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al
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	Control del compliment de la Resolució 860/X, sobre l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
	Tram. 290-00773/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 888/X, sobre el control de l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals procedents de Regesa
	Tram. 290-00799/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 889/X, sobre l’adequació de la carretera B-204
	Tram. 290-00800/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 890/X, sobre el servei de trens de rodalia en dies de festa local a Barcelona
	Tram. 290-00801/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 891/X, sobre la neteja de les rieres de Vacarisses
	Tram. 290-00802/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 892/X, sobre el garantiment de la reserva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-Torreblanca
	Tram. 290-00803/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 136/X, sobre els infants en situació de vulnerabilitat
	Tram. 390-00136/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 143/X, sobre les mesures per a bastir les estructures d’estat necessàries per a la transició nacional
	Tram. 390-00143/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 150/X, sobre el projecte VISC+
	Tram. 390-00150/10
	Sol·licitud de criteri de la Comissió

	Control del compliment de la Moció 177/X, sobre els mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
	Tram. 390-00177/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Maresme)
	Tram. 354-00356/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la regulació dels centres formatius per als joves que no han acabat els estudis bàsics i sobre la col·laboració amb la Fundació El Llindar
	Tram. 354-00358/10
	Rebuig de la sol·licitud

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


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03176/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03177/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03180/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de María del Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
	Tram. 352-03181/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03183/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03184/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i
	Tram. 352-03186/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, membre de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i e
	Tram. 352-03187/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03190/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03191/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03192/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’Antoni Mirambell i Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rector de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de lle
	Tram. 352-03196/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03200/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03204/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de dret civil d’ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03205/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 352-03206/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l’Acadèmia de Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contracte
	Tram. 352-03207/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació dels alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada en finalitzar l’educació secundària obl
	Tram. 356-00895/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Coordinació Intercentres de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presentin la plataforma i expliquin el paper dels investigadors i treballadors en el sistema de recerca català
	Tram. 356-00912/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació El Llindar davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la col·laboració del Departament d’Ensenyament amb la Fundació per a crear una nova modalitat formativa en cent
	Tram. 356-00924/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general d’Ensenyament davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori la situació de les escoles bressol i els compromisos de finançament
	Tram. 356-00928/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui el projecte de regulació d’ús dels dispositius de telefonia mòbil als centres e
	Tram. 356-00951/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Anton Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti la memòria anual i expliqui les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
	Tram. 356-00968/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la política d’habitatge per a joves
	Tram. 356-01152/10
	Sol·licitud

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

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

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les propostes per a afavorir la inclusió de les persones immigrades
	Tram. 356-01165/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la consolidació del projecte docent i de recerca de la Universitat Pompeu Fabra
	Tram. 356-01166/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Moya, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 356-01193/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Elena Sánchez, politòloga i investigadora del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 356-01194/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Betty Puerto, activista d’origen colombià, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 356-01195/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Agència Innobaix davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliquin llur experiència en el camp del creixement empresarial al Baix Llobregat
	Tram. 356-01196/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats d’aquesta entitat
	Tram. 356-01197/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els plans de gestió del districte fluvial
	Tram. 356-01198/10
	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 balanç i els resultats de l’atenció sanitària del 2014
	Tram. 355-00206/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els serveis afectats per l’atac als serveis informàtics del 9 de novembre de 2014, les conseqüències d’aquest atac i els mecanismes de prevenci
	Tram. 355-00216/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre el procés d’enderrocament de la presó Model, de Barcelona
	Tram. 355-00218/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, 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. 353-00494/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Oliver, economista i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 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. 353-00495/10
	Substanciació

	Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, 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. 353-00496/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, exconseller de Treball i Indústria, 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. 353-00505/10
	Substanciació

	Compareixença de Sara Berbel, doctora en psicologia social per la Universitat de Barcelona, 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. 353-00506/10
	Substanciació

	Compareixença de Carolina Homar, consultora en polítiques socials públiques i tercer sector, 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. 353-00507/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Comín Oliveres, expresident de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 353-00512/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Lechuga, coordinador dels Serveis Socials de Badalona, 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. 353-00520/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01318/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01319/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01320/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01321/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01322/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràtica de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els con
	Tram. 353-01323/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01324/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Vaquer Aloy, catedràtic de dret civil de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01325/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01326/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Carles Ollé, director de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01327/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Mirambell i Abancó, president de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rector de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre
	Tram. 353-01328/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, membre de la Secció d’Obligacions i Contractacions de la Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contracte
	Tram. 353-01329/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01330/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01331/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01332/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01333/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01334/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sergio Llebaría, catedràtic de dret civil d’ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01335/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01336/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Sebastián del Rey Barba, registrador de la propietat i director de l’Acadèmia de Registradors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	Tram. 353-01337/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Mayola Comadira, empresari de Servitransfer, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00854/10
	Substanciació

	Compareixença de David Ruiz Ramírez, de Promopalamós, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00858/10
	Substanciació

	Compareixença de José Zaragoza Alonso, diputat a les Corts Generals i exsecretari d’organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00871/10
	Substanciació

	Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho, senadora, diputada i presidenta del Partit Popular de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00872/10
	Substanciació

	Compareixença de Francisco Marco Fernández, director de l’agència Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00873/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluïsa Bruguer, exgerent del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00874/10
	Substanciació

	Compareixença de Victoria Álvarez Martín, sòcia de Partners Consulting Funding, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00875/10
	Substanciació

	Compareixença d’Esteve Ayats Domènech, d’Aglomerats Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
	Tram. 357-00972/10
	Substanciació

	Compareixença de Michael Balint Szucs, membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01023/10
	Decaïment

	Compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, membre del Consell d’Administració de Spanair i d’Avançsa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01032/10
	Substanciació

	Compareixença del conseller d’Economia i Coneixement davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01035/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, exconseller d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01036/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Huguet Biosca, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01037/10
	Substanciació

	Compareixença de Joaquim Nadal Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01038/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01039/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Ayala, ex-conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01040/10
	Substanciació

	Compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, exsecretari de Territori i Mobilitat i director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01041/10
	Substanciació

	Compareixença del secretari general d’Economia i Finances davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01042/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep-Ramon Sanromà, conseller delegat de l’Institut Català de Finances i president de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01043/10
	Substanciació

	Compareixença de Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01044/10
	Decaïment

	Compareixença de Pedro Nueno Iniesta, professor titular de la IESE Business School, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01048/10
	Decaïment

	Compareixença de Jorge Chumillas, ex-director financer d’Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01050/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Maria Benet Ferran, membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01052/10
	Decaïment

	Compareixença de Jordi Clos Llombart, president del Gremi d’Hotels de Barcelona i membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01060/10
	Decaïment

	Compareixença de Joaquim Coello Brufau, membre d’IEASA i Avançsa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01061/10
	Decaïment

	Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director general de CIMALSA i conseller d’IEASA, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01063/10
	Decaïment

	Compareixença de Lars Lindgren, membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01064/10
	Decaïment

	Compareixença de Karl Mats Erik Lönnqvist, membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01065/10
	Decaïment

	Compareixença d’Alberto Martínez de Marañón, cap de la secció sindical del SEPLA, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01066/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Mateu Negre, director general del RACC i president de FemCAT, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01067/10
	Decaïment

	Compareixença de Jordi Mestre, de Volcat 2009, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01068/10
	Decaïment

	Compareixença d’Ignasi Regàs Prat, de Cimalsa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01069/10
	Decaïment

	Compareixença de Maria Reig Moles, de Reig Capital Group, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01070/10
	Decaïment

	Compareixença de Carles Tusquets Trias de Bes, president de Fibanc-Mediolanum i membre del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01072/10
	Decaïment

	Compareixença de Benny Zakrisson, vicepresident de Spanair i de SAS, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01073/10
	Decaïment

	Compareixença de Carles Boixareu, de Volcat 2009, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01074/10
	Decaïment

	Compareixença de Joan Font, representant de Volcat 2009, i de Bon Preu, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01075/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Miarmau, de Volcat 2009, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01076/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Pujolràs, de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01077/10
	Decaïment

	Compareixença de Jaume Roures Llop, d’Anytram Business, Volcat i Mediapro, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01078/10
	Decaïment

	Compareixença de Rafael Soldevila, de Volcat i Majestic, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01079/10
	Decaïment

	Compareixença de Carles Sumarroca, de Volcat i Emte, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01080/10
	Decaïment

	Compareixença de Jaime Castellanos, de Lazard, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01081/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Qatar Airways davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01082/10
	Decaïment

	Compareixença del conseller d’Empresa i Ocupació davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01083/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01084/10
	Decaïment

	Compareixença d’Oriol Balaguer, ex-director general de Ports i Aeroports, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01085/10
	Substanciació

	Compareixença de Martí Carnicer, ex-secretari general del Departament d’Economia, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01086/10
	Substanciació

	Compareixença de Ricard Font Hereu, ex-director general de Ports i Aeroports, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01087/10
	Substanciació

	Compareixença de F. Xavier Mena i López, exconseller d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01088/10
	Decaïment

	Compareixença d’Andreu Morillas, exsecretari d’Economia, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01089/10
	Substanciació

	Compareixença de Manel Nadal i Farreras, exsecretari per a la Mobilitat i president de CIMALSA, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01090/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Soy i Casals, ex-secretari general d’Indústria i Empresa i president d’Avançsa, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01091/10
	Substanciació

	Compareixença d’Isaías Táboas, ex-secretari general de la Presidència i exsecretari d’Estat del Ministeri de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01092/10
	Decaïment

	Compareixença de Joan Sureda, ex-director general d’Industria, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01093/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Vives Tomàs, tercer tinent d’alcalde de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01095/10
	Decaïment

	Compareixença de Gonzalo Gregori Fernández, director d’operacions de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01096/10
	Decaïment

	Compareixença de Marcus Hedblom, de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01097/10
	Decaïment

	Compareixença de Jordi Juan, ex-director de comunicació de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01098/10
	Decaïment

	Compareixença de Javier Mendoza, membre de la secció sindical del SEPLA a Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01099/10
	Decaïment

	Compareixença d’Enrique Oñate, de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01100/10
	Decaïment

	Compareixença d’Hèctor Sandoval, de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01101/10
	Decaïment

	Compareixença de Ramon Torres, de Spanair, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01102/10
	Decaïment

	Compareixença de Luís Fernando Guerra, soci i director de Deloitte Abogados, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01103/10
	Decaïment

	Compareixença de Joan Ignasi de Gispert, del Grup Gispert Advocats i Economistes, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01106/10
	Decaïment

	Compareixença de Joaquin Almunia Amann, ex-comissari europeu de la Competència, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01107/10
	Decaïment

	Compareixença de Magdalena Álvarez Arza, exministra de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01108/10
	Decaïment

	Compareixença de José Blanco López, exministre de Foment, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01109/10
	Decaïment

	Compareixença d’Isabel Maestre Moreno, directora de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01111/10
	Decaïment

	Compareixença de José M. Vargas Gómez, president i conseller delegat d’AENA, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01112/10
	Decaïment

	Compareixença de Sara García de las Heras, de la Secretaria d’Acció Sindical de la Unió Sindical Obrera, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01113/10
	Decaïment

	Compareixença d’Ignasi Armengol, director general de Barcelona Serveis Municipals, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01114/10
	Decaïment

	Compareixença de Joaquim Boixareu i Antolí, expresident de FemCAT, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01115/10
	Decaïment

	Compareixença de Miquel Lladó, de Peak Business Advisory, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01117/10
	Decaïment

	Compareixença de Jaan Albrecht, de Star Alliance, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair
	Tram. 357-01119/10
	Decaïment

	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació policial que va tenir lloc al voltant del carrer del Pou de la Figuera, de Barcelona, el 28 de gener de 2015
	Tram. 357-01173/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la identificació i l’escorcoll policial d’un menor a l’estació de tren de Tarragona el 24 de gener de 2015
	Tram. 357-01174/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Alcalà Espunyes, president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la situació dels bombers voluntaris i dels parcs de bombers voluntaris
	Tram. 357-01182/10
	Substanciació

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

	Compareixença d’una representació del Consell Català del Moviment Europeu davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar les activitats europeistes del Consell
	Tram. 357-01281/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Moviment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes del canvi climàtic
	Tram. 357-01332/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix
	Tram. 357-01333/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el control de l’estoc de mercuri de la planta d’Ercros a Flix
	Tram. 357-01334/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d’Ercros de Flix
	Tram. 357-01335/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Conesa, secretària general d’Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d’Ercros de Flix
	Tram. 357-01336/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joseba Azkarraga, exconseller de Justícia del Govern Basc, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a explicar la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política penitenciària de dispersió
	Tram. 357-01338/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pepe Moulià, exfuncionari de presons, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a explicar la iniciativa de Sare que reclama la fi de la política penitenciària de dispersió
	Tram. 357-01339/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a presentar les propostes per a afavorir la inclusió de les persones immigrades
	Tram. 357-01340/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de compareixença de David Moya, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 357-01341/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Elena Sánchez, politòloga i investigadora del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre les denegacions de nacionalitats
	Tram. 357-01342/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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