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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 305/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la programació del tancament de centres penitenciaris 
i l’obertura dels nous centres i sobre les solucions per a la 
depuradora, l’abastament d’aigua i els accessos al Centre 
Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10
Adopció p. 15

Resolució 306/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el tancament del Centre Penitenciari de Tarragona i la po-
sada en funcionament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, 
al Catllar
Tram. 250-00509/10
Adopció p. 15

Resolució 307/X del Parlament de Catalunya, de 
reconeixement a les víctimes dels bombardejos feixistes so-
bre Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, a llurs famili-
ars i a les entitats que els han donat suport en la presentació 
d’aquests fets davant els tribunals de Catalunya
Tram. 250-00545/10
Adopció p. 16

Resolució 308/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del Registre Civil com a servei públic de les 
administracions públiques
Tram. 250-00547/10
Adopció p. 16

Resolució 309/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el servei d’assistència jurídica gratuïta i el servei d’orientació 
jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10
Adopció p. 17

Resolució 310/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment del funcionament del servei d’hemodinàmica 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 250-00144/10
Adopció p. 17

Resolució 311/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el finançament de les entitats de lluita contra el virus d’im-
munodeficiència humana i la sida
Tram. 250-00145/10
Adopció p. 18

Resolució 312/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un pla de serveis i atenció sanitària per al 
Ripollès
Tram. 250-00146/10
Adopció p. 18

Resolució 313/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el model sanitari de la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10
Adopció p. 19

Resolució 314/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la potenciació de la internacionalització del sector carni 
català
Tram. 250-00166/10
Adopció p. 19

Resolució 315/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el personal 
de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10
Adopció p. 19

Resolució 316/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10
Adopció p. 20

Resolució 317/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10
Adopció p. 20

Resolució 318/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atenció primària a Gavà
Tram. 250-00179/10
Adopció p. 21

Resolució 320/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la dotació d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00266/10
Adopció p. 21

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
11/2013, sobre el control intern en municipis d’entre 20.000 i 
100.000 habitants
Tram. 258-00007/10
Coneixement de l’Informe p. 21

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 reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 1698/2005 del Con-
sell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural per mitjà del 
Fons europeu agrícola de desenvolupament rural
Tram. 295-00081/10
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
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sell pel qual s’estableixen normes uniformes i un procedi-
ment uniforme per a la resolució d’entitats de crèdit i de de-
terminades empreses d’inversió en el marc d’un mecanisme 
únic de resolució i un fons únic de resolució bancària i es 
modifica el reglament (UE) 1093/2010
Tram. 295-00087/10
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 471/2009, sobre 
estadístiques comunitàries relatives al comerç exterior amb 
països tercers, pel que fa a l’atribució a la Comissió de com-
petències delegades i d’execució per a adoptar determina-
des mesures (Text pertinent als efectes de l’EEE)
Tram. 295-00093/10
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell per la qual es deroga la 
Decisió 2007/124/CE, Euratom del Consell
Tram. 295-00094/10
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell que modifica el Reglament (CE)1083/2006 del Consell 
pel que fa a l’assignació financera del Fons social europeu 
per a determinats estats membres
Tram. 295-00095/10
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 91/2003 del Par-
lament Europeu i del Consell, relatiu a les estadístiques so-
bre transport ferroviari, pel que fa a la recollida de dades 
sobre mercaderies, passatgers i accidents
Tram. 295-00098/10
Coneixement de la proposta p. 22

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la llibertat dels presos 
polítics sahrauís al Marroc i el garantiment dels drets fona-
mentals del poble sahrauí
Tram. 250-00362/10
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a les agrupacions de defensa vegetal
Tram. 250-00418/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a iniciar la construcció de la ciutat de la justícia de 
Tarragona el 2013
Tram. 250-00496/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’ingrés de joves de la 
província de Tarragona en centres de menors allunyats del 
domicili familiar
Tram. 250-00506/10
Rebuig p. 23

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 24

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00044/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 202-00046/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants ne-
cessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les enti-
tats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’enfortiment dels cri-
teris socials en l’adjudicació dels contractes de gestió de 
serveis socials
Tram. 250-00558/10
Esmenes presentades p. 26
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Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la celebració del vintè 
aniversari de l’Any Internacional de la Família
Tram. 250-00560/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre les conseqüències de 
les retallades en les persones amb discapacitat
Tram. 250-00575/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment del 
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barce-
lona i la Generalitat per a la promoció econòmica i consoli-
dació de Barcelona i la seva àrea d’influència com una desti-
nació de referència en turisme
Tram. 250-00601/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis del barri de la Romànica de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00606/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la garantia de continu-
ïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació 
de la producció d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de funcions 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la inclusió de trens se-
midirectes entre Barcelona i Manresa en el contracte de ser-
vei 2013-2015 de Renfe per a la gestió de rodalia
Tram. 250-00616/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 732/IX, sobre la continuïtat del suport institucio-
nal i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia
Tram. 250-00621/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de mestres de l’Escola Montmany i l’elaboració del 
projecte d’ampliació com a centre per a Figaró-Montmany i 
Tagamanent
Tram. 250-00633/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la continuïtat del cen-
tre de recuperació de fauna salvatge dels Aiguamolls de 
l’Empordà
Tram. 250-00634/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la difusió de la Llei de 
l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lu-
cratius i dels incentius fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració dels estu-
dis d’impacte del projecte d’instal·lació d’un centre comerci-
al de fabricants a Viladecans
Tram. 250-00637/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre les activitats industri-
als extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00639/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a les residències i els centres de dia per a persones de-
pendents
Tram. 250-00640/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució de suport a la resolució de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en contra de l’expe-
dient sancionador a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haver-se manifestat en el marc de la vaga general 
del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaça-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de 
construir a Piera
Tram. 250-00642/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
estació depuradora d’aigües residuals al nucli urbà del Por-
tell, a Piera
Tram. 250-00643/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la conversió de l’anti-
ga travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un vial 
urbà
Tram. 250-00644/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’aturada de la deslo-
calització del grup de treball de millora genètica animal de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
Tram. 250-00645/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ras-
quera
Tram. 250-00647/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Be-
nifallet
Tram. 250-00648/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la clausura de l’abo-
cador de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recu-
peració paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajuntament 
d’aquesta població
Tram. 250-00650/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
ensenyament de qualitat a l’Institut Thalassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can 
Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la roton-
da de la sortida 11 de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
canvis en el Projecte de rodalia de Barcelona, línia R-3, tram 
Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el cessament de Jo-
sep Antoni Duran i Lleida de la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat perquè no defensa les posicions de la Generalitat 
amb relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’impuls de codis de-
ontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organit-
zació de l’Administració
Tram. 250-00658/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre un nou model de ges-
tió dels serveis i recursos humans de l’Administració pública
Tram. 250-00659/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre un nou model de rela-
ció entre l’Administració pública i els ciutadans
Tram. 250-00660/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del me-
tro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nor-
mativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a la instal-
lació de reductors de velocitat a les carreteres i vies urbanes 
i interurbanes
Tram. 250-00662/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les lí-
nies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del 
deute a aquest equipament cultural
Tram. 250-00663/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Castell - Platja d’Aro
Tram. 250-00665/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’increment de les par-
tides pressupostàries destinades als espais naturals prote-
gits
Tram. 250-00666/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat 
de Guillem Agulló per membres d’extrema dreta i de l’apolo-
gia del terrorisme feta pel regidor de Plataforma per Catalu-
nya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00667/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte 
de creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades 
pel Govern
Tram. 250-00668/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37
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Proposta de resolució sobre la recuperació de l’ac-
tivitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de 
Mataró
Tram. 250-00669/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures per a combatre el frau fiscal
Tram. 250-00671/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’atenció de les patolo-
gies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00675/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
partida pressupostària per al Programa de suport a l’auto-
nomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la revisió de la norma-
tiva de les inversions procedents de l’1% cultural en projec-
tes de patrimoni cultural
Tram. 250-00679/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
pressupost de l’Escola Superior de Música de Catalunya i de 
les taxes de matriculació
Tram. 250-00680/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la generalització del 
Programa de suport a la salut mental en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millo-
rament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-
rebei
Tram. 250-00685/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’adaptació dels accessos de l’estació Rambla Just Oliveras 
de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de 
rodalia a Cabrera de Mar
Tram. 250-00687/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de ti-
tularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generali-
tat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 250-00688/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el projecte «Viladecans 
The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de l’ofer-
ta educativa de cicles formatius de grau superior a l’Institut 
Sabadell
Tram. 250-00690/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la retirada de la Reso-
lució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destina-
cions provisionals per al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre les obres de perllonga-
ment i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès 
Occidental
Tram. 250-00694/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41
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Proposta de resolució sobre l’estació de tren de 
Camallera
Tram. 250-00696/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00697/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocu-
pació
Tram. 250-00698/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00699/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observa-
tori del Mercat de Treball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’autonomia de gestió 
dels centres docents i la discriminació positiva de persones 
amb disminució reconeguda
Tram. 250-00701/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de desti-
nacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels 
cossos docents
Tram. 250-00702/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels pro-
jectes d’integració social a les escoles públiques
Tram. 250-00703/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
hores del personal auxiliar d’educació a les escoles públi-
ques
Tram. 250-00704/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
projectes d’unitat d’escolarització compartida
Tram. 250-00705/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat local del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 250-00707/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impac-
te del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el sistema de contra-
prestacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell
Tram. 250-00709/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP 
Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el compromís amb 
l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finan-
çament d’aquesta entitat territorial
Tram. 250-00712/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la Llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la creació de les ve-
gueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00714/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local pro-
mogut pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00715/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la programació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font 
del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00717/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre les mesures a empren-
dre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de 
juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44
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Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme de transparència amb relació a l’execució de la pròr-
roga pressupostària
Tram. 250-00719/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el procés de reestruc-
turació i privatització de Catalunya Banc
Tram. 250-00720/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actu-
ació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el 
primer cap de setmana d’agost
Tram. 250-00721/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’allotjament dels mos-
sos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la restitució de la plan-
tilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00723/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la se-
guretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un polo 
reflector de màniga curta en l’uniforme d’estiu dels agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
especialistes en investigació del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb defenses extensibles
Tram. 250-00726/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleu-
geres i guants antitall
Tram. 250-00727/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la substitució del mo-
biliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00728/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució de suport a l’oposició de Sí-
ria
Tram. 250-00729/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat sociosanitària de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’atenció de les neces-
sitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapa-
citat intel·lectual
Tram. 250-00731/10
Presentació p. 50

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 51

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Acord sobre les propostes de resolució subse-
güents als debats monogràfics i als de política general 
Tram. 395-00012/10
Adopció p. 51

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10
Constitució i elecció de la coordinadora p. 52

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 17/X, so-
bre la iniciació d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per a 
fer possible la celebració d’una consulta sobre el futur de 
Catalunya
Tram. 290-00002/10
Designació de la Comissió competent p. 52

Control del compliment de la Resolució 41/X, sobre 
el traspàs de l’empresa pública Ecoparc de Residus Indus-
trials, SA, al nou titular
Tram. 290-00024/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 52

Control del compliment de la Resolució 93/X, sobre 
la regularització de la paga extraordinària no satisfeta als 
empleats públics
Tram. 290-00055/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 53

Control del compliment de la Resolució 96/X, sobre 
la cessió de la Residència de Les per a la pernoctació dels 
mossos d’esquadra destinats a la Val d’Aran
Tram. 290-00076/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

Control del compliment de la Resolució 152/X, so-
bre les necessitats de construcció de centres d’atenció pri-
mària als barris de Pardinyes i dels Mangraners, de Lleida
Tram. 290-00131/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 55

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/X, sobre el 
model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 390-00007/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 57

Control del compliment de la Moció 34/X, sobre la 
pobresa infantil i les beques de menjador
Tram. 390-00034/10
Designació de la Comissió competent p. 58

Control del compliment de la Moció 35/X, sobre la 
pobresa infantil
Tram. 390-00035/10
Designació de la Comissió competent p. 58
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Control del compliment de la Moció 36/X, sobre 
la necessitat d.adoptar mesures per a reordenar el model 
econòmic
Tram. 390-00036/10
Designació de la Comissió competent p. 58

Control del compliment de la Moció 37/X, sobre les 
mesures per a garantir la sostenibilitat de l.Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 390-00037/10
Designació de la Comissió competent p. 58

Control del compliment de la Moció 38/X, sobre la 
gestió de les plantilles docents als centres educatius
Tram. 390-00038/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 39/X, sobre la 
situació de l’ensenyament universitari
Tram. 390-00039/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 40/X, sobre les 
condicions i les garanties del projecte BCN World
Tram. 390-00040/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 41/X, sobre la 
proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Administració 
pública
Tram. 390-00041/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 42/X, sobre la 
situació de la infància
Tram. 390-00042/10
Designació de la Comissió competent p. 59

Control del compliment de la Moció 43/X, sobre 
l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les me-
sures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 390-00043/10
Designació de la Comissió competent p. 59

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’atorgament del tercer grau a dos expresidents de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00105/10
Rebuig de la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la classificació inicial en tercer grau penitenciari dels exdi-
rectius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya em-
presonats
Tram. 354-00106/10
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el projecte BCN World
Tram. 354-00118/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la política energètica
Tram. 354-00120/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-

pació sobre el projecte de centre comercial de fabricants de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 354-00121/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre la no tramitació de modificacions 
de la prestació econòmica vinculada a residència en el cas 
dels ingressos en centres residencials públics produïts a 
partir de l’1 d’agost
Tram. 354-00123/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el deute de la Generalitat amb les 
residències concertades i col·laboradores de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 354-00124/10
Sol·licitud i tramitació p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00131/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00132/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest de-
partament
Tram. 354-00137/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00140/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest de-
partament
Tram. 354-00141/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generali-
tat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00142/10
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a 
Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00144/10
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
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bre l’increment del nombre de vocals de l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 354-00156/10
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’escenari pressupostari d’aquest 
departament per al final del 2013
Tram. 354-00158/10
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final 
del 2013
Tram. 354-00162/10
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre l’escenari pressupostari d’a-
quest departament per al final del 2013
Tram. 354-00164/10
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al 
final del 2013
Tram. 354-00165/10
Sol·licitud i tramitació p. 62

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament 
per al final del 2013
Tram. 354-00167/10
Sol·licitud i tramitació p. 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per 
al final del 2013
Tram. 354-00168/10
Sol·licitud i tramitació p. 63

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Eugeni Rodríguez 
Jiménez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya i de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00331/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Catalina Pallàs Pi-
có, presidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbia-
nes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00332/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joaquim Roqueta 
Manén, secretari general de la Coordinadora LGTB i pre-
sident de Gais Positius, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00333/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, 
president del Casal Lambda, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 

transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00334/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Joana López 
Roldán, Associació de Transsexuals de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00335/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’Elena Longares, co-
ordinadora de Lesbianes a Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00336/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Miquel Reverte i 
Mariné, president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Trans-
sexuals del Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00337/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Pau Gálvez, del 
Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bise-
xuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00338/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de José Mellinas Gil, 
de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00339/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Francesc Jaurena, 
Rosa Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, 
responsables de la redacció de les bases de la llei de la VIII 
legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00340/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discrimi-
nació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00341/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Joan Pujol Tarrés, 
responsable de l’estudi «Aproximació a la situació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00342/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Jesús Generelo, di-
rector de la investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo 
de suicidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de 
la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexu-
al, amb relació a la Proposició de llei de drets de les perso-
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nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00343/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Rocío Rubio, inten-
dent dels Mossos d’Esquadra, participant en la redacció i 
realització dels protocols contra l’homofòbia de la Policia 
de la Generalitat de Catalunya . Mossos d’Esquadra, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00344/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Tal com Som d’Osona amb relació a la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00345/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar García, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi 
i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00346/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Màrius Garcia An-
drade, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets de 
les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00347/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Carmen Parra Ro-
dríguez, membre de l’Observatori Català de la Família, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00348/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Carles Enric Flo-
rensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00349/10
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’Enric Vidal Rodà, 
professor de la Facultat d’Educació de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00350/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00351/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’Estel·la Pareja, di-
rectora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 

lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00352/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’Àngels Mataró, di-
rectora general de l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya (ANUE), amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00353/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Fernando Fuster-
Fabra, en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00354/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Rafael Muñoz, pre-
sident de Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 352-00355/10
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Jacques Schoofs, 
president de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia
Tram. 352-00356/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Gemma Sánchez, 
en representació d’Assessorament, Counselling, Orientació i 
Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00357/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Francesc Torral-
ba Roselló, pedagog, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia
Tram. 352-00358/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Joan Igual, presi-
dent de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Les-
bianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00359/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’Albert Arcarons, en 
representació de l’Associació de Pares i Mares de Gais i 
Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00360/10
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Santos Fèlix, exvi-
cepresident del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Ho-
mes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00361/10
Sol·licitud p. 68
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Proposta de compareixença de Sònia López, repre-
sentant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00362/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Ricardo de la Rosa, 
advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00363/10
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Rafael Moral Escu-
dero, secretari general de la Confederació Espanyola d’As-
sociacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals 
(Colegas), amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00364/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Josep Oliu Creus, 
president del Consell d’Administració de Banc Sabadell, da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè expliqui la posició de l’entitat res-
pecte als fons d’inversió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 356-00297/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, di-
rector de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè expliqui la posició de l’entitat respecte als fons d’in-
versió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 356-00298/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’Enrico Frabetti, di-
rector adjunt de l’Associació Europea d’Indústries Càrnies, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del 
sector carni, el model de seguretat alimentària i les políti-
ques de preus públics i taxes d’escorxadors i sales d’espe-
cejament
Tram. 356-00306/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informi sobre la situació del sector carni, el mo-
del de seguretat alimentària i les polítiques de preus públics 
i taxes d’escorxadors i sales d’especejament
Tram. 356-00307/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i 
Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre la situació del sector carni, el model de seguretat ali-
mentària i les polítiques de preus públics i taxes d’escorxa-
dors i sales d’especejament
Tram. 356-00308/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Personal Penitenciari de la Federació de 
Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00322/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Presons davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00323/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballado-
res de l’Administració de Catalunya davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de 
les presons
Tram. 356-00324/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Central Sindical Independent de Funcionaris davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00325/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació dels Cossos d’Administració d’Institucions 
Penitenciàries davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè informi sobre la situació de les presons
Tram. 356-00326/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Barroso, 
president de l’Associació Nacional d’Afectats per Adopcions 
Irregulars, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació de les adopcions irregulars
Tram. 356-00338/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre la tramesa a diverses 
entitats d’una moció de rebuig de l’avantprojecte de llei de 
l’Estat sobre serveis professionals
Tram. 356-00339/10
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Oriol Rusca, degà 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de 
l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 356-00354/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, 
consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a 
Catalunya
Tram. 356-00361/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, di-
rector general de Stardust Consulting, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la in-
dústria espacial a Catalunya
Tram. 356-00362/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres Sa-
baté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial 
de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 356-00363/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la repercussió del projecte de centre comerci-
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al de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç 
de la comarca
Tram. 356-00364/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les seves actuacions amb relació als 
ajuntaments catalans
Tram. 356-00367/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè justifiqui l’organització del seminari «El 
paper de l’audiovisual en la construcció de les identitats col-
lectives»
Tram. 356-00368/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Royo 
Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per 
la República Democràtica del Congo, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informin 
sobre l’organització i els continguts de l’espai de diàleg pre-
vist durant el Mobile World Congress i el seu finançament
Tram. 356-00369/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la campanya .Pobresa Zero., de la Federació Catalana 
d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre les línies de treball de l’entitat
Tram. 356-00371/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença de Pere Navarro da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític de Método 3
Tram. 356-00372/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de José Montilla da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític de Método 3
Tram. 356-00373/10
Sol·licitud p. 73

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 primer semestre del 2013
Tram. 355-00066/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 73

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

Compareixença de Raimon Jané i Campos, engi-
nyer industrial, director de recerca de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat i president de la 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes, o de la persona en qui delegui, en representació de 
la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00058/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’Antoni Guil lén, president 
d’ECOM, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00062/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Carme López, representant de 
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, o d’una representa-
ció de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00064/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00069/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 353-00073/10
Decaïment p. 74

Compareixença d’una representació de Vida Inde-
pendiente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00082/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00084/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, pre-
sident de l’Associació Catalana de Directors de Centres i 
Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00088/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00091/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Feliu Formosa Prat, ex-director 
general de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00164/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Valentí Roqueta Guillamet, ex-
president de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00165/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Rafael Jené, ex-director general 
de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00166/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Gabriel Ferraté i Pascual, ex-
president de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00167/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Co-
missió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure 
Exercici de l’Advocacia, del Col·legi d’Advocats de Bar-
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celona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Se-
guretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00276/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels Mo-
dels de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antia-
valots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00277/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Victòria Camps, catedràtica 
d’ètica, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Segu-
retat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses
Tram. 357-00282/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’Estrella Fernández Martínez, de 
l’Institut d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00285/10
Substanciació p. 76

Compareixença d’una representació de la Secció 
d’Agents Rurals de la Unió General de Treballadors davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a exposar la seva valoració de la campanya 
de prevenció d’incendis
Tram. 357-00298/10
Decaïment p. 76

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
d’Agents Rurals de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a exposar la seva valoració de la campanya de preven-
ció d’incendis
Tram. 357-00299/10
Substanciació p. 76

Compareixença dels consellers que determini el 
Govern davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00342/10
Substanciació p. 76

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00343/10
Substanciació p. 76

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària 
per a informar sobre el Pla de seguretat viària 2014-2016 i 
sobre el nou Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020
Tram. 357-00377/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, presi-
dent del Consell Assessor per a la Transició Nacional, da-
vant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, amb relació a 
l’informe núm. 1 del Consell, «La consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya»
Tram. 357-00378/10
Substanciació p. 77

Compareixença de Josep Oliu Creus, president del 
Consell d’Administració de Banc Sabadell, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural per a explicar la posició de l’entitat respecte als fons 
d’inversió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 357-00379/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Javier Guzmán, director de Ve-
terinaris sense Fronteres, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar 
la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al 
mercat d’aliments
Tram. 357-00380/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’Enrico Frabetti, director adjunt 
de l’Associació Europea d’Indústries Càrnies, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a informar sobre la situació del sector carni, el 
model de seguretat alimentària i les polítiques de preus pú-
blics i taxes d’escorxadors i sales d’especejament
Tram. 357-00381/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Indústries de la Carn davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre la situació del sector carni, el model de se-
guretat alimentària i les polítiques de preus públics i taxes 
d’escorxadors i sales d’especejament
Tram. 357-00382/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Es-
pecejament davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la 
situació del sector carni, el model de seguretat alimentària i 
les polítiques de preus públics i taxes d’escorxadors i sales 
d’especejament
Tram. 357-00383/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de l’Agrupa-
ció de Personal Penitenciari de la Federació de Serveis a la 
Ciutadania de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de 
les presons
Tram. 357-00384/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Presons davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de les 
presons
Tram. 357-00385/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Candi-
datura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Admi-
nistració de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre la situació de les presons
Tram. 357-00386/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Central 
Sindical Independent de Funcionaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de 
les presons
Tram. 357-00387/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
dels Cossos d’Administració d’Institucions Penitenciàries 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació de les presons
Tram. 357-00388/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78
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Compareixença d’Antonio Barroso, president de 
l’Associació Nacional d’Afectats per Adopcions Irregulars, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació de les adopcions irregulars
Tram. 357-00389/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans per a informar sobre la situació de l’assistèn-
cia jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00390/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’Antoni Trilla i Garcia, president 
del Consell d’Administració de l’Agència d’Informació, Ava-
luació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre l’evolució dels programes i indicadors de la 
Central de Resultats
Tram. 357-00391/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Joan Cornet, president executiu 
de la Fundació TicSalut, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre les estratègies d’aquesta fundació i les pro-
postes del Mobile World Congress i TIC Health
Tram. 357-00392/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, pre-
sident de la Fundació Sida i Societat, davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre els objectius i les actuacions 
d’aquesta fundació
Tram. 357-00393/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de representants de l’Associació 
Salut i Família davant la Comissió de Salut per a presentar 
la memòria del 2012 del servei «De compatriota a compa-
triota», sobre l’atenció sanitària a immigrants en situació de 
vulnerabilitat
Tram. 357-00394/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del director general de Recerca da-
vant la Comissió de Salut per a informar sobre la recerca bi-
omèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments 
d’investigadors
Tram. 357-00395/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del director general de Recerca da-
vant la Comissió de Salut per a explicar la situació de la re-
cerca
Tram. 357-00396/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença de Gabriel Capellà, responsable 
de recerca i innovació en salut de la Direcció General de 
Planificació i Recerca del Departament de Salut, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la recerca biomèdi-
ca, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d’in-
vestigadors
Tram. 357-00397/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre les llistes d’espera per a accedir als procedi-
ments quirúrgics regulats pel Decret 354/2002
Tram. 357-00398/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença del director del Servei Català de 
la Salut davant la Comissió de Salut per a explicar les pre-
sumptes incompatibilitats en l’exercici del seu càrrec
Tram. 357-00399/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença del director del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut per a explicar la relació del 
director del Servei Català de la Salut amb empreses proveï-
dores de serveis al Departament de Salut
Tram. 357-00400/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Josep Ramon Fuentes, director 
del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Vir-
gili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pú-
blica, davant la Comissió de Salut per a presentar l’informe 
elaborat pel Grup de Treball
Tram. 357-00401/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses per a aclarir noves informacions sobre el 
cas d.Ester Quintana
Tram. 357-00402/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts per a informar sobre l’activitat del Consell
Tram. 359-00010/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 80

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 17
Convocada per al dia 25 de setembre de 2013 p. 80

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

Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel qual 
s’estableix el sostre de despesa no financera de la Generali-
tat de Catalunya per al 2014
Tram. 334-00033/10
Presentació p. 81

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals sobre el compliment de les línies de programació de 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 337-00017/10
Presentació p. 82
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 305/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la programació del tancament de 
centres penitenciaris i l’obertura dels nous 
centres i sobre les solucions per a la depu-
radora, l’abastament d’aigua i els accessos 
al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 11, 12.09.2013, DSPC-C 187

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la ses-
sió tinguda el 12 de setembre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de sanejament i abastament del Centre Peni-
tenciari Mas d’Enric, al Catllar (tram. 250-00476/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28080) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 28103).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Requerir al Departament de Justícia que, en el ter-
mini de dos mesos, presenti una programació i calen-
dari de treball del tancament de centres penitenciaris i 
l’obertura dels nous centres penitenciaris ja construïts 
a Catalunya, i que el Pla d’equipaments penitenciaris 
incorpori una memòria econòmica amb les previsions 
de partides pressupostàries que s’hi destinen i llur via-
bilitat de funcionament, juntament amb la previsió de 
nou personal penitenciari de tractament.

b) Continuar el diàleg amb els ajuntaments del Cat-
llar i Tarragona, la Diputació de Tarragona i l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per a trobar les solucions més 
eficaces pel que fa a la depuradora d’aigües residuals, 
l’abastament d’aigua i els accessos al Centre Penitenci-
ari Mas d’Enric, al Catllar.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Rafael López i Rueda Gemma Calvet i Barot

Resolució 306/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tancament del Centre Peniten-
ciari de Tarragona i la posada en funciona-
ment del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar
Tram. 250-00509/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 11, 12.09.2013, DSPC-C 187

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 12 de setembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Cat-
llar (tram. 250-00509/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28102).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incloure en el proper pla d’equipaments penitenci-
aris la data de traspàs i tancament de l’actual Centre 
Penitenciari de Tarragona. 

b) Continuar el diàleg amb els ajuntaments del Cat-
llar i Tarragona, la Diputació de Tarragona i l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per a trobar les solucions més 
eficaces pel que fa a la depuradora d’aigües residuals, 
l’abastament d’aigua i els accessos al Centre Penitenci-
ari Mas d’Enric, al Catllar.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Rafael López i Rueda Gemma Calvet i Barot
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Resolució 307/X del Parlament de Catalu-
nya, de reconeixement a les víctimes dels 
bombardejos feixistes sobre Catalunya du-
rant la Guerra Civil Espanyola, a llurs famili-
ars i a les entitats que els han donat suport 
en la presentació d’aquests fets davant els 
tribunals de Catalunya
Tram. 250-00545/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 11, 12.09.2013, DSPC-C 187

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 12 de setembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de suport a l’associació 
Altra Italia i a les víctimes dels bombardejos feixis-
tes sobre Catalunya que han presentat una querella per 
aquests bombardejos (tram. 250-00545/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i pel Grup Mixt, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 30980).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reco-
neixement a les víctimes sobrevivents i als familiars 
de les víctimes, i també a les entitats que han donat 
suport a la iniciativa d’actuació de justícia davant els 
tribunals de Catalunya pels massius i cruels bombar-
dejos que la denominada Squadra Legionaria Balea-
res, enviada pel règim feixista italià de Mussolini, en 
complicitat amb els rebels franquistes, va fer entre el 
12 de febrer de 1937 i el 29 de gener de 1939 sobre 
moltes ciutats i pobles de Catalunya i, en especial, so-
bre la ciutat de Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació als bom-
bardejos de la Squadra Legionaria Baleares, insta el 
Govern a: 

a) Facilitar a l’associació Altra Italia i a tothom que ho 
sol·liciti l’accés a tots els documents i dades de què es 
disposi en arxius públics, per a contribuir a la ràpida 
investigació judicial i instrucció d’aquesta causa.

b) Impulsar davant les autoritats italianes les actuacions 
necessàries per tal d’organitzar conjuntament actes de 
desgreuge, reparació moral i reconciliació en memòria 
de les víctimes dels bombardejos sobre Barcelona i al-
tres ciutats i poblacions catalanes durant la Guerra Civil.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Rafael López i Rueda Gemma Calvet i Barot

Resolució 308/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del Registre Civil 
com a servei públic de les administracions 
públiques
Tram. 250-00547/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 11, 12.09.2013, DSPC-C 187

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 12 de setembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Registre Civil com a servei públic de les administra-
cions públiques (tram. 250-00547/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari 
Socialista i pel Grup Mixt, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30975).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que els registres civils es mantinguin com a part del 
servei públic integrant de l’estructura pública, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 20/2011, del Registre Civil, pres-
tant el millor servei d’accés universal i gratuït per a to-
ta la ciutadania i desenvolupant l’accés electrònic a les 
seves certificacions.

2.  El Parlament de Catalunya insta el Govern a comu-
nicar al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats i 
al Senat espanyols: 

a) La voluntat del Govern i del Parlament de Catalu-
nya que els registres civils es mantinguin com a part 
del servei públic integrant de l’estructura de les admi-
nistracions públiques, d’acord amb la Llei de l’Estat 
20/2011, prestant el millor servei d’accés universal i 
gratuït per a tota la ciutadania i desenvolupant l’accés 
electrònic a les seves certificacions, per la qual cosa 
es demana que no es presenti cap projecte de llei que 
comporti la gestió d’aquest servei pels registradors de 
la propietat i mercantils o la imposició de taxes per la 
prestació dels serveis que actualment presten els re-
gistres civils, i que s’agilitin les actuacions pertinents 
per a garantir l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 
20/2011 en el termini establert, el 21 de juliol de 2014.

b) La petició que es mantinguin i es millorin els òr-
gans judicials de proximitat, com ara els actuals jut-
jats de pau, i que, en tot cas, es prevegi la constitució 
de nous òrgans jurisdiccionals de proximitat, d’àmbit 
local, de barri o de districte, de fàcil accés per a la ciu-
tadania, amb tramitació àgil, simple i gratuïta, per a 
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resoldre qüestions menors en els àmbits civil, veïnal, 
de propietat horitzontal, de faltes o de qüestions admi-
nistratives de caràcter local i de poca complexitat en el 
marc de la Llei orgànica del poder judicial, que haurà 
de reajustar les atribucions dels jutjats de pau, d’acord 
amb el model organitzatiu dels jutjats i tribunals que 
s’estableixi i amb el model de demarcacions judicials.

c) La voluntat de potenciar les accions de mediació 
en els àmbits dels òrgans judicials de proximitat, com 
han anat reclamant reiteradament les administracions 
locals, les entitats veïnals i cíviques i, en general, tots 
els agents jurídics.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme, per mitjà del Departament de Justícia, de ma-
nera conjunta amb la Sala de Govern del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, la Secretaria del Go-
vern i els secretaris coordinadors provincials, els plans 
de treball i de reforç que es considerin necessaris per 
a atendre els serveis bàsics del registre civil i a actu-
alitzar en la mesura que sigui possible la càrrega de 
treball que acumulen els registres civils de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Rafael López i Rueda Gemma Calvet i Barot

Resolució 309/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei d’assistència jurídica 
gratuïta i el servei d’orientació jurídica peni-
tenciària
Tram. 250-00587/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 11, 12.09.2013, DSPC-C 187

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 12 de setembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el servei d’assistèn-
cia jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica pe-
nitenciària (tram. 250-00587/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 30976).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a) Prioritzar l’organització i l’avaluació del funciona-
ment del servei d’assistència jurídica gratuïta i del ser-

vei d’orientació jurídica penitenciària que coordina el 
Consell de l’Advocacia Catalana, per tal de donar ga-
ranties del dret de defensa gratuïta, amb suficiència de 
recursos, introduint criteris de gestió eficient, tant dels 
professionals advocats com del mateix servei.

b) Adequar els criteris de pagament del torn d’ofici a la 
màxima celeritat i requerir al Govern de l’Estat les par-
tides necessàries que permetin al Departament de Justí-
cia la suficiència de recursos de manera estable i segura.

c) Reconèixer el treball de tots els professionals peni-
tenciaris i prioritzar en la política penitenciària l’opti-
mització dels funcionaris de règim en tasques de trac-
tament i reinserció, de manera que es garanteixi als 
cinc-cents professionals de tractament l’estabilitat la-
boral i com a eix essencial de la reinserció del model 
penitenciari català.

d) Promoure de manera progressiva la implantació del 
model de gestió penitenciària de mòduls de participa-
ció i convivència, actualment com a programa pilot al 
Centre Penitenciari Lledoners, estenent-la a la resta 
de centres penitenciaris de Catalunya i prioritzar-ne 
l’aplicació en l’obertura dels centres penitenciaris de 
Figueres i el Catllar, que es durà a terme tan aviat com 
sigui possible.

e) Requerir al Departament de Justícia que les audito-
ries anuals obligatòries externes que elabora el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció siguin presentades pe-
riòdicament a la Comissió de Justícia i Drets Humans 
del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Rafael López i Rueda Gemma Calvet i Barot

Resolució 310/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment del funcionament 
del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hos-
pitalària d’Utilització Pública
Tram. 250-00144/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el garantiment del funcionament 
del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalà-
ria d’Utilització Pública a Tarragona, Lleida i Girona 
(tram. 250-00144/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9997).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
el funcionament del servei d’hemodinàmica dotze ho-
res al dia els set dies de la setmana als hospitals Ar-
nau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona 
i Josep Trueta de Girona, en el programa del codi in-
fart, avaluar-ne els resultats al llarg del 2013 i el 2014 
i, d’acord amb criteris científics, d’equitat, de qualitat 
i de planificació, decidir si escau l’obertura les vint-i-
quatre hores d’aquest servei als dits hospitals i revisar 
els horaris d’atenció nocturna de la resta d’hospitals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 311/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament de les entitats de 
lluita contra el virus d’immunodeficiència hu-
mana i la sida
Tram. 250-00145/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el finançament de les entitats de llui-
ta contra el virus d’immunodeficiència humana i la si-
da (tram. 250-00145/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10008).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut a buscar una fórmula estable de finançament per 
a les entitats sense afany de lucre de lluita contra el 
virus d’immunodeficiència humana i la sida que col-
laboren amb l’Administració i que són una part im-
prescindible en l’acompliment del Pla d’acció enfront 
del VIH/sida 2010-2013.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 312/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla de serveis i 
atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de se-
tembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’elaboració d’un pla d’atenció sanitària 
per al Ripollès (tram. 250-00146/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 9828) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10010).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar a la Comissió de Salut la planificació de serveis i 
atenció sanitària derivada del desplegament del Pla de 
salut de la regió sanitària de Girona per a la comarca 
del Ripollès, que estableixi, d’una banda, com es co-
breixen l’atenció urgent (en especial l’atenció continu-
ada vint-i-quatre hores al dia al CAP Camprodon per a 
tota la vall), el transport sanitari i l’atenció especialit-
zada (inclosa la salut mental i sociosanitària) presenci-
al i consultiva a tots els centres d’atenció primària de 
la comarca (especialment al CAP Ripoll); i, de l’altra, 
com es garanteix la màxima resolució amb qualitat i 
accessibilitat a l’hospital comarcal de Campdevànol, 
potenciant el treball i la gestió compartits amb els hos-
pitals de Vic i d’Olot i amb el suport de l’Hospital Jo-
sep Trueta de Girona.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell
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Resolució 313/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el model sanitari de la regió sani-
tària de Girona
Tram. 250-00147/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la continuïtat de l’Institut Assistència 
Sanitària de Girona (tram. 250-00147/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 9829) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 10009).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat de l’empresa pública Institut 
Assistència Sanitària (IAS) a Girona, amb el consell 
d’administració, la gestió, el pressupost i la plantilla 
propis.

b) Presentar el Pacte d’accessibilitat i resolució (PAR) 
per al sector Gironès, Pla de l’Estany i Selva interior, 
el pla de cooperació territorial entre l’IAS i l’Institut 
Català de la Salut (ICS) i el de la regió sanitària de Gi-
rona als òrgans de participació regionals que estableix 
la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya.

c) Presentar abans de la fi del 2013 el projecte de refor-
mulació de l’ICS a Girona, que propiciï l’autonomia de 
gestió de l’atenció primària i de l’Hospital Josep Tru-
eta.

d) Presentar en el termini d’un mes un document que 
concreti l’assignació pressupostària a la regió sanitària 
de Girona i l’assignació a cada empresa proveïdora i 
a l’ICS.

e) Presentar abans de la fi del 2013 les decisions del 
Govern amb relació al nou Hospital Josep Trueta i el 
campus de salut (tasques assistencials, docents, de re-
cerca i d’activitat econòmica).

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 314/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la potenciació de la internaciona-
lització del sector carni català
Tram. 250-00166/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de se-
tembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el control oficial de la cadena de produc-
ció de carn (tram. 250-00166/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 9835), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9842) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10007).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenci-
ar la internacionalització del sector carni català, tant 
amb accions de promoció específiques per al sector 
com amb el seguiment de les negociacions d’obertura 
de nous mercats a l’exterior i la participació en aques-
tes negociacions.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 315/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de les ambulàn-
cies, els vehicles i el personal de Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el manteniment de les ambulàncies, els 
vehicles i el personal de Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA (tram. 250-00167/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
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pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 9843) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10003).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir la dotació d’ambulàncies, vehicles i personal 
prevista en el concurs públic per a la contractació dels 
serveis de transport sanitari urgent en l’àmbit de Catalu-
nya, a excepció de la ciutat de Barcelona, per a l’empresa 
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.

b) Garantir el manteniment de les dotacions d’ambu-
làncies i de personal sense cap tipus de retallada pres-
supostària.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 316/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les llistes d’espera dels hospitals 
de Terrassa
Tram. 250-00170/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre les llistes d’espera dels hospitals de 
Terrassa (tram. 250-00170/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 9836), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9844) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10004).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la preocupació 
per l’increment de les llistes d’espera als dos hospitals 
de referència de la zona de Terrassa, l’Hospital de Ter-
rassa i l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar les mesures correctores necessàries, re-
flectides en l’assignació pressupostària del Departa-

ment de Salut (Servei Català de la Salut) a l’Hospital 
de Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa 
per al 2013, amb els recursos econòmics adequats, per 
a reduir les llistes d’espera en aquests dos centres hos-
pitalaris.

b) Garantir els mecanismes d’informació i seguiment 
de l’evolució de les llistes d’espera i de la qualitat de 
l’assistència sanitària al municipi de Terrassa.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 317/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reobertura del servei d’atenció 
continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la reobertura del servei d’atenció con-
tinuada del CAP Gavà 1 (tram. 250-00177/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 9845) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 9984).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP 
Gavà 1 tan aviat com les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin i si els criteris tècnics de planifica-
ció territorial de l’atenció urgent i continuada així ho 
aconsellen.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell
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Resolució 318/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’atenció primària a Gavà
Tram. 250-00179/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’atenció primària a Gavà (tram. 250-
00179/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 9847) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
9986).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar les previsions del mapa sanitari al munici-
pi de Gavà per a emplaçar-hi el tercer centre d’atenció 
primària d’acord amb la distribució de la població ac-
tual i a mitjà termini.

b) Estudiar la viabilitat i el cost d’incorporar el servei 
de radiologia en algun dels centres d’atenció primària 
de Gavà.

c) Estudiar la viabilitat de reobrir el dispensari de Ga-
và Mar mentre no es disposi del nou centre d’atenció 
primària.

d) Prioritzar la redacció del projecte de construcció 
del tercer centre d’atenció primària de Gavà d’acord 
amb la revisió de les previsions esmentades tan aviat  
com les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

e) Informar el Parlament, en el termini de quatre me-
sos, dels estudis dels costos indicats en les lletres b i c.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

Resolució 320/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació d’aparells d’electroes-
timulació a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00266/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 6, 12.09.2013, DSPC-C 185

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 12 de 
setembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’increment d’aparells d’electroesti-
mulació a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida (tram. 250-00266/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13756) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13805).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
una dotació apropiada d’aparells d’electroestimulació 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Llei-
da, per donar una resposta adequada a les necessitats 
dels pacients.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

El secretari en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Joan Morell i Comas Albert Batet i Canadell

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 11/2013, sobre el control intern en muni-
cipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants
Tram. 258-00007/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.



23 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 149

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

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 reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, 
relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural 
per mitjà del Fons europeu agrícola de des-
envolupament rural
Tram. 295-00081/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleixen normes uniformes i un procediment 
uniforme per a la resolució d’entitats de crè-
dit i de determinades empreses d’inversió en 
el marc d’un mecanisme únic de resolució i 
un fons únic de resolució bancària i es modi-
fica el reglament (UE) 1093/2010
Tram. 295-00087/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 471/2009, sobre 
estadístiques comunitàries relatives al co-
merç exterior amb països tercers, pel que fa 
a l’atribució a la Comissió de competències 
delegades i d’execució per a adoptar deter-
minades mesures (Text pertinent als efectes 
de l’EEE)
Tram. 295-00093/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual es deroga la Decisió 2007/124/
CE, Euratom del Consell
Tram. 295-00094/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica 
el Reglament (CE)1083/2006 del Consell pel 
que fa a l’assignació financera del Fons so-
cial europeu per a determinats estats mem-
bres
Tram. 295-00095/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 91/2003 del Par-
lament Europeu i del Consell, relatiu a les 
estadístiques sobre transport ferroviari, pel 
que fa a la recollida de dades sobre merca-
deries, passatgers i accidents
Tram. 295-00098/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, 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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la llibertat dels 
presos polítics sahrauís al Marroc i el garan-
timent dels drets fonamentals del poble sah-
rauí
Tram. 250-00362/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 34138).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a les agrupacions de de-
fensa vegetal
Tram. 250-00418/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 5, 
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària per a iniciar la construcció de la 
ciutat de la justícia de Tarragona el 2013
Tram. 250-00496/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Proposta de resolució sobre l’ingrés de jo-
ves de la província de Tarragona en centres 
de menors allunyats del domicili familiar
Tram. 250-00506/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 200-00006/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies  
hàbils (del 25.09.2013 al 01.10.2013).
Finiment del termini: 02.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies  
hàbils (del 25.09.2013 al 01.10.2013).
Finiment del termini: 02.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 33991).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 34154; 34171).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.09.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2013.

Proposició de llei de suport i foment de l’au-
toocupació
Tram. 202-00044/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00046/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’atenció als in-
fants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10

Esmenes presentades
Reg. 30494; 31000 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30494)

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

A la lletra a

«a) [...] amb necessitats alimentàries de cara a l’estiu».

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

De la lletra b. Nova redacció

«b) Prioritzar la partida econòmica de les beques de 
menjador i incrementar-la per al proper curs 2013-
2014, per aconseguir, en coordinació amb els serveis 



23 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 149

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 25

socials, que cap estudiant en situació de vulnerabilitat 
no es queda sense beca de menjador».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

De la lletra d

«d) Enfortir la col·laboració i la tasca dels Bancs 
d’Aliments per garantir el dret a una alimentació de 
tothom».

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (4)

De la lletra e

«e) Incloure, en el marc dels convenis amb els Bancs 
dels Aliments, l’oferiment d’esmorzars els dies i pe-
ríodes no lectius als centres educatius oberts i equi-
paments socials que atenen infants en risc d’exclusió 
social, coordinat conjuntament amb les entitats terri-
torials d’atenció a la infància en risc d’exclusió social».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31000)

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

De la introducció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir un pla de xoc per garantir que du-
rant l’estiu els infants en situació de pobresa i risc social 
tinguin alguna activitat i una alimentació sana i equi-
librada que contempli:»

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

De l’apartat a

«a) Crear un protocol entre els serveis socials, educa-
tius i sanitaris, per a detectar infants que puguin patir 
desnutrició.»

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

De l’apartat b

«b) Mantenir o incrementar la partida destinada a les 
beques de menjador per a adequar els ajuts a les ne-
cessitats reals.»

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

De l’apartat c

«c) Redistribuir les beques de menjador per tal que ar-
ribin als alumnes que més les necessiten i atorgar be-
ques per tot l’import del cost en els casos necessaris.»

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

De l’apartat d

«d) Convertir la Taula de Distribució Solidària en 
l’instrument que coordini totes les polítiques públiques 
de lluita contra la fam i la malnutrició, especialment la 
infantil; i donar a conèixer, cada sis mesos, les propos-
tes i línies de treball de la Taula mitjançant la Comis-
sió de Benestar i Immigració del Parlament.»

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

De l’apartat e

«e) Augmentar, en un mínim de 22 equipaments, la 
xarxa de centres cívics on es farà la prova pilot del 
Programa «Jugar i llegir», atenent a criteris d’equilibri 
territorial i als municipis amb menor renda per càpita. 
Ampliar horaris i usos d’equipaments públics per ga-
rantir l’accés al lleure de tots els infants i adolescents.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

De l’apartat f

«f) Signar de manera urgent, tal i com està previst, els 
acords de col·laboració entre la Generalitat de Catalu-
nya i les entitats per fomentar la realització de progra-
mes i activitats de caràcter social, cívic, educatiu, as-
sociatiu i de promoció de la salut per a infants i joves 
corresponent a l’any 2013.»

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

De l’apartat g

«g) Consolidar el sistema de descomptes per a famílies 
amb menys recursos que aplica a les tarifes del progra-
ma de vacances per a famílies l’Agència Catalana de 
Joventut.»
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9 Esmena núm. 9
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (9)

De l’apartat h

h) Mantenir el descompte que s’aplica a les famílies 
nombroses i monoparentals que participen en les esta-
des del programa l’Estiu és teu, del 10% al 25%.

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

De l’apartat i

«i) Impulsar la utilització d’espais esportius d’entitats 
públiques o finançades amb diner públic per part dels 
infants i adolescents participants en centres oberts en-
registrats per la Generalitat de Catalunya.»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Convergència i Unió (11)

De l’apartat j

«j) Reunir la Taula d’Excedents Alimentaris per trac-
tar dels problemes d’alimentació infantil durant l’estiu, 
per establir, en el marc de les seves competències, un 
pla d’acció propi en l’àmbit de l’aprofitament dels pro-
ductes consumibles, però no comercialitzables.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials a les entitats de recursos as-
sistencials
Tram. 250-00557/10

Esmenes presentades
Reg. 30999 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30999)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Convocar les entitats que agrupen entitats de re-
cursos assistencials a una nova comissió de seguiment 
dels pagaments de l’ICASS per tal d’Informar sobre 
l’evolució de la situació dels pagaments, tot i les greus 
dificultats que estan patint els centres col·laboradors, 
concertats i de gestió.»

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

Del punt 3

«3. Instar el Govern de l’estat a dotar les línies ICO de 
l’import necessari per tal de donar cobertura als paga-
ments pendents de totes les entitats, així com a fer-ne 
una gestió àgil per tal de poder-los fer efectius al més 
aviat possible.»

Proposta de resolució sobre l’enfortiment 
dels criteris socials en l’adjudicació dels 
contractes de gestió de serveis socials
Tram. 250-00558/10

Esmenes presentades
Reg. 30997 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30997)

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

Del punt 1

«1. Reformular de manera immediata, en aquelles li-
citacions que estan en curs i les que es licitaran durant 
l’any 2013, els criteris d’adjudicació dels contractes de 
gestió de serveis socials en els que s’estableixi una im-
portància relativa al criteri econòmic i s’enforteixi els 
criteris socials en el disseny i la prestació de serveis so-
cials, de tal forma que: 

a) En cap cas els criteris purament econòmics suposin 
una valoració més alta que els criteris tècnics.

b) S’estableixin en totes les valoracions el criteri de bai-
xa temerària.

c) El criteri purament econòmic només es consideri 
quan la igualtat de puntuació amb altres criteris ho jus-
tifiqui.»

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

Del punt 2

«2. Revisar el codi de bones pràctiques del Departa-
ment de Benestar Social i Família.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Seguir reglamentant, en el termini d’un any, la in-
clusió de clàusules socials i reserves de mercat en la 
contractació pública de béns i serveis, per augmentar 
les oportunitats de treball de les empreses d’Economia 
Solidària i del Tercer Sector Social, a proposta conjun-
ta dels Departaments competents en economia, polí-
tica social, les entitats municipalistes i les entitats més 
representatives de l’economia social i el Tercer Sector.»

Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10

Esmenes presentades
Reg. 30996 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30996)

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

Del punt 1

«1. Donar accessibilitat a aquells informes o estudis 
elaborats pel Consell assessor de Polítiques socials i 
familiars, que conjuntament el Govern i el consell con-
siderin necessària la seva difusió a través dels mitjans 
que es considerin adients.»

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

Del punt 2

«2. Promoure la compareixença del Consell Assessor 
de Polítiques socials i familiars una vegada a l’any a 
la comissió de benestar, família i immigració o, si s’es-
cau, la d’infància per tal de donar compte de les seves 
actuacions i establir un diàleg amb els diferents grups 
parlamentaris.»

Proposta de resolució sobre la celebració 
del vintè aniversari de l’Any Internacional de 
la Família
Tram. 250-00560/10

Esmenes presentades
Reg. 30995 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30995)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adherir-se tal i com té previst als preparatius 
i la celebració del XXè Aniversari de l’Any Internaci-
onal de la Família, promogut per l’Assemblea General 
de l’ONU.»

Proposta de resolució sobre les conseqüèn-
cies de les retallades en les persones amb 
discapacitat
Tram. 250-00575/10

Esmenes presentades
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30998)

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

Del punt 1

«1. El Parlament constata les greus conseqüències so-
bre les condicions de vida que suposen les retallades 
de l’estat en les polítiques socials, sanitàries, educati-
ves i de la Llei de la Dependència en les persones amb 
discapacitat i les seves famílies.»

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

Del punt 2 a

«a) Mantenir la convocaria per a la concessió dels ajuts 
del Programa d’atenció social a les persones amb dis-
capacitat per a l’any 2013, i garantir com a mínim la 
mateixa quantia del 2012.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 2 b

«b) Informar als col·lectius afectats i a la Comissió de 
Benestar i Família d’aquesta cambra dels motius que 
han portat al Departament ha prendre la decisió de re-
tallar un 92,8% aquesta ajuts.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’import destinat als ajuts per naixement, 
adopció tutela o acolliment d’infants
Tram. 250-00576/10

Esmenes presentades
Reg. 30994 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30994)

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

Del punt a

«a) Mantenir la convocatòria ampliable per a la con-
cessió dels ajuts econòmics per a famílies en què hagi 
tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, 
sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar.»

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

Del punt b

«b) Informar a la Comissió de Benestar i Família 
d’aquesta cambra dels motius que han portat al Depar-
tament a prendre la decisió de retallar un 38% aquests 
ajuts.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
per a la promoció econòmica i consolidació 
de Barcelona i la seva àrea d’influència com 
una destinació de referència en turisme
Tram. 250-00601/10

Esmenes presentades
Reg. 33318; 33538 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 16.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33318)

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

De refosa dels punts 1, 2 i 3

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

1. Mantenir els treballs de la comissió per tal de po-
der completar, com a màxim fins el període de vigència 
previst en el conveni de 30 de novembre de 2011, amb 
d’altres obres-inversions que es puguin portar a ter-
me, l’acord pres en sessió de 27 de novembre de 2012, 
subscrits per l’acord adoptat per la comissió de segui-
ment, en la sessió del 3 de juny.

2. Considerar que, d’acord amb el punt anterior, les 
noves obres-inversions que es podran avaluar durant 
el període de vigència de Conveni, seran aquelles en 
les quals la totalitat o una part de la inversió s’hagi 
meritat o es meriti a partir de la data 30 de novembre 
de 2011.»

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

Del punt 4

«4. Presentar al Parlament de Catalunya un pla de pa-
gaments de tots els deutes i obligacions reconegudes 
pendents de pagament a l’Ajuntament en un termini de 
30 dies.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 33538)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

Addició al punt 3

«3. Presentar al Parlament de Catalunya un catàleg de 
propostes, actuacions de competència o interès munici-
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pal per fer a Barcelona o de cessions d’equipaments i 
espais de la Generalitat en l’àmbit del compliment dels 
pactes del Conveni Marc en un termini de 30 dies.»

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

Modificació del punt 4

«4. Presentar al Parlament de Catalunya un pla de pa-
gaments o compensacions de tots els deutes i obligaci-
ons reconegudes pendents de pagament a l’Ajuntament 
en un termini de 30 dies 3 mesos.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis del 
barri de la Romànica de Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10

Esmenes presentades
Reg. 33323; 33333 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33323)

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

«El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer efectives les subvencions reconegudes a 
les comunitats de veïns del barri la Romànica de Bar-
berà del Vallès per la rehabilitació d’edificis tan aviat 
com es disposi de dotació pressupostària i de tresore-
ria per a fer-hi front.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 33333)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a pagar, quan les disponibilitats pressupostà-
ries ho facin possible, abans de finalitzar el 2013 els 
ajuts per a la rehabilitació d’edificis que deu a les co-
munitats de propietaris del Barri de la Romànica de 
Barberà del Vallès.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la seguretat de la carretera TV-3141 entre 
Reus i Cambrils
Tram. 250-00606/10

Esmenes presentades
Reg. 33327 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33327)

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

Del punt 1

«1. Analitzar les actuacions prioritàries que caldria 
desenvolupar a curt termini per a la millora de la segu-
retat viària de la carretera TV-3141.»

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

Del punt 2

«2. Impulsar la redacció del projecte constructiu de la 
primera fase de condicionament de la carretera TV-
3141 que incorpori les actuacions de millora de la se-
guretat viària més urgents, en especial la reordenació 
dels seus accessos.»

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

Del punt 3

«3. Prioritzar l’actuació anterior per tal que pugui 
ser programada el més aviat possible dins del context 
pressupostari futur.»
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Proposta de resolució sobre la garantia de 
continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Als-
tom Wind i la incentivació de la producció 
d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10

Esmenes presentades
Reg. 32279; 33332 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 16.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32279)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Al punt 3

«[...] i energia eòlica en particular, impulsant les zones 
de desenvolupament prioritari».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

D’un punt 5

«5) Encomanar al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya que presenti un recurs d’inconstitucionalitat da-
vant la nova regulació de l’energia que ha efectuat el 
Govern de l’Estat i que envaeix les competències de la 
Generalitat i impedeix el desenvolupament de les ener-
gies renovables».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33332)

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

Del punt 1

«1. Realitzar totes les actuacions factibles per tal 
d’afavorir la continuïtat de l’activitat i de l’ocupació 
de l’empresa Alstom Wind a Catalunya, i especialment 
intercedir amb la Direcció de l’Empresa perquè aques-
ta retiri els acomiadaments anunciats.»

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

Del punt 3

«3. Implementar totes les mesures i accions necessàries  
per tal de complir els objectius de potència d’energies 
renovables previstos al PECAS 2012 - 2020 atenent al 
nou marc normatiu i retributiu del sector.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
funcions del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10

Esmenes presentades
Reg. 32274 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32274)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que sigui lliurada una còpia dels infor-
mes i dictàmens dels Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars als portaveus de la comissió de 
Benestar Social i Família del Parlament».

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
trens semidirectes entre Barcelona i Man-
resa en el contracte de servei 2013-2015 de 
Renfe per a la gestió de rodalia
Tram. 250-00616/10

Esmenes presentades
Reg. 32273; 33315 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32273)

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

Del punt 3

«[...] la redacció del projecte d’obres per millorar i es-
curçar el trajecte entre Manresa i Barcelona descar-
tant aquelles solucions que afectin negativament ter-
ritorial i ambientalment el municipi de Montcada i 
Reixac.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33315)

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

De tota la proposta

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

1. Analitzar conjuntament amb els agents econòmics i 
socials representats al Consorci Viari del Bages la mi-
llora de les comunicacions entre Manresa i Barcelona 
en el marc del contracte de serveis 2013-2015 per a la 
prestació dels serveis de Rodalies de Catalunya i del 
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2013-2020

2. Instar al Ministeri de Foment la redacció del pro-
jecte i la realització de les obres del túnel de Montca-
da que possibilitarà millorar el temps de trajecte entre 
Manresa i Barcelona.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 732/IX, sobre la continuïtat 
del suport institucional i econòmic a la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia
Tram. 250-00621/10

Esmenes presentades
Reg. 33320 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 12.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33320)

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

Del punt 1

«1) Complir la Resolució 732/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre la continuïtat del suport institucional i 
econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la plantilla de mestres de l’Escola Mont-
many i l’elaboració del projecte d’ampliació 
com a centre per a Figaró-Montmany i Ta-
gamanent
Tram. 250-00633/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del centre de recuperació de fauna salvatge 
dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-00634/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la difusió de la 
Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
dels estudis d’impacte del projecte d’instal-
lació d’un centre comercial de fabricants a 
Viladecans
Tram. 250-00637/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre les activitats in-
dustrials extractives al Montsec
Tram. 250-00638/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00639/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a les residències i els centres de 
dia per a persones dependents
Tram. 250-00640/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució de suport a la reso-
lució de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en contra de l’expedient sancionador 
a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haver-se manifestat en el marc de 
la vaga general del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre el canvi d’em-
plaçament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals que s’ha de construir a Piera
Tram. 250-00642/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals 
al nucli urbà del Portell, a Piera
Tram. 250-00643/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’antiga travessera de la carretera C-31 al 
pas per Pals en un vial urbà
Tram. 250-00644/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
deslocalització del grup de treball de millo-
ra genètica animal de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries de Lleida
Tram. 250-00645/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Rasquera
Tram. 250-00647/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Benifallet
Tram. 250-00648/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 250-00649/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la clausura de 
l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera, i la recuperació paisatgística de 
l’indret tramitada per l’Ajuntament d’aquesta 
població
Tram. 250-00650/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un ensenyament de qualitat a l’Institut 
Thalassa, de Montgat
Tram. 250-00651/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
del nucli urbà de Can Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 
de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de canvis en el Projecte de rodalia de Barce-
lona, línia R-3, tram Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el cessament 
de Josep Antoni Duran i Lleida de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat perquè no 
defensa les posicions de la Generalitat amb 
relació al procés sobiranista

Tram. 250-00657/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls de co-
dis deontològics de valors i ètica pública i un 
nou model d’organització de l’Administració
Tram. 250-00658/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre un nou model 
de gestió dels serveis i recursos humans de 
l’Administració pública
Tram. 250-00659/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre un nou model 
de relació entre l’Administració pública i els 
ciutadans
Tram. 250-00660/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un ascensor a l’estació Rambla Just Olive-
ras de la línia 1 del metro, a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una normativa per a homogeneïtzar els cri-
teris tècnics per a la instal·lació de reductors 
de velocitat a les carreteres i vies urbanes i 
interurbanes
Tram. 250-00662/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les línies de treball del Centre d’Art Tarra-
gona i el pagament del deute a aquest equi-
pament cultural
Tram. 250-00663/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària per a l’obertura de l’Hospital de 
la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Cas-
tell - Platja d’Aro
Tram. 250-00665/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les partides pressupostàries destinades als 
espais naturals protegits
Tram. 250-00666/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució de condemna de l’as-
sassinat de Guillem Agulló per membres d’ex-
trema dreta i de l’apologia del terrorisme fe-
ta pel regidor de Plataforma per Catalunya a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00667/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
projecte de creació d’un fitxer d’adhesions a 
propostes impulsades pel Govern
Tram. 250-00668/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
de l’activitat i l’amortització dels deutes pen-
dents de l’Hospital de Mataró
Tram. 250-00669/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 12/2007, de serveis socials, 
i de la Llei 10/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla de mesures per a combatre el frau 
fiscal
Tram. 250-00671/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
patologies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00675/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la partida pressupostària per al Progra-
ma de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la revisió de 
la normativa de les inversions procedents 
de l’1% cultural en projectes de patrimoni 
cultural
Tram. 250-00679/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del pressupost de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya i de les taxes de matricu-
lació
Tram. 250-00680/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni entre l’Ajuntament de Salou i 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a 
les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del Programa de suport a la salut mental 
en l’atenció primària
Tram. 250-00684/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària de l’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga per al millorament de la via entre 
Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
Tram. 250-00685/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’adaptació dels accessos de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de protecció de la infraestructura 
ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera 
de Mar
Tram. 250-00687/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’acord del can-
vi de titularitat d’un tram de la carretera N-II 
a favor de la Generalitat signat amb el Go-
vern de l’Estat
Tram. 250-00688/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte «Vi-
ladecans The Style Outlets»
Tram. 250-00689/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’increment 
de l’oferta educativa de cicles formatius de 
grau superior a l’Institut Sabadell
Tram. 250-00690/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la retirada de la 
Resolució ENS 1051/2013, relativa a les ad-
judicacions de destinacions provisionals per 
al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de per-
llongament i soterrament de les vies de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas 
per diverses poblacions del Vallès Occidental
Tram. 250-00694/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong - Castellar-
nau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Camallera
Tram. 250-00696/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00697/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació
Tram. 250-00698/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00699/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de les dades de l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya i de l’Observatori del Mercat de Tre-
ball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.



23 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 149

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 42

Proposta de resolució sobre l’autonomia de 
gestió dels centres docents i la discrimina-
ció positiva de persones amb disminució re-
coneguda
Tram. 250-00701/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
destinacions provisionals per al curs 2013-
2014 al personal dels cossos docents
Tram. 250-00702/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels projectes d’integració social a les esco-
les públiques
Tram. 250-00703/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les hores del personal auxiliar d’educació 
a les escoles públiques
Tram. 250-00704/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels projectes d’unitat d’escolarització com-
partida
Tram. 250-00705/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat local del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la prevenció del 
suïcidi
Tram. 250-00707/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el sistema de 
contraprestacions del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00709/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00711/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el compromís 
amb l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i 
l’impuls polític i de finançament d’aquesta 
entitat territorial
Tram. 250-00712/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la Llei de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració 
local promoguda pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la creació de 
les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-00714/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’Avantprojec-
te de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local promogut pel Govern 
de l’Estat
Tram. 250-00715/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la programació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
Tram. 250-00716/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la llar d’infants 
La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ron-
çana
Tram. 250-00717/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre les mesures a 
emprendre pel Govern de l’Estat amb relació 
a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe de transparència amb relació a 
l’execució de la pròrroga pressupostària
Tram. 250-00719/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre el procés de 
reestructuració i privatització de Catalunya 
Banc
Tram. 250-00720/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre les reaccions a 
l’actuació de la policia arran dels incidents 
ocorreguts a Mataró el primer cap de set-
mana d’agost
Tram. 250-00721/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’allotjament 
dels mossos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-00723/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat 
i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la inclusió d’un 
polo reflector de màniga curta en l’unifor-
me d’estiu dels agents de trànsit del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents especialistes en investigació del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb defenses exten-
sibles
Tram. 250-00726/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
armilles antibales lleugeres i guants antitall
Tram. 250-00727/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució sobre la substitució 
del mobiliari de l’Escola Mediterrània, de 
Barcelona
Tram. 250-00728/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2013 al 03.10.2013).
Finiment del termini: 04.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

Proposta de resolució de suport a l’oposició 
de Síria
Tram. 250-00729/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 33750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre la guer-
ra civil siriana i la instauració de la pau, la democrà-
cia i la llibertat a Síria, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació.

Exposició de motius

La brutal repressió per part de l’exèrcit sirià sobre les 
mobilitzacions pacífiques iniciades al març 2011 per 
reclamar llibertat i protestar contra els abusos de po-
der, inspirades en les revoltes de la «primavera àrab» 
(Tunísia, Egipte i Líbia), va desencadenar una guerra 
civil a Síria que des de fa més de dos anys enfronta vi-
olentament les forces armades lleials al règim del pre-
sident Baixar al-Assad i les forces rebels formades per 
l’oposició democràtica laica i grups d’islamistes sun-
nites.

Aquest conflicte, segons les Nacions Unides, ja s’ha 
cobrat més de 100.000 víctimes mortals, i hi ha 
100.000 detinguts, dels quals un terç son civils (6.500 
de les quals infants), presos de forma il·legal i sotme-
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sos a tot tipus de violacions dels drets humans. Xifres 
oficials de l’ACNUR, parlen de més d’1,8 milions de 
refugiats (1 milió dels quals infants), principalment 
al Líban (600.000), l’Iraq (160.000), Egipte (90.000), 
Turquia i Jordània, situant-nos davant del flux de refu-
giats més gran des del genocidi de Ruanda (tot i que 
les xifres reals poden ser molt més elevades). Dos ter-
ços del total d’aquests refugiats han fugit del seu pa-
ís des de principis d’any. Segons Nacions Unides, 6,8 
milions de sirians necessiten assistència humanitària 
urgent, entre ells més de 4,2 milions de desplaçats in-
terns. Els últims estudis del Programa Mundial d’Ali-
ments xifren en 4 milions les persones necessitades de 
menjar.

El conflicte sirià ha estat marcat per l’ús indiscrimi-
nat de la violència i diferents organitzacions interna-
cionals han denunciat la violació massiva dels drets 
humans per part dels dos bàndols contendents, si bé 
la gran majoria de casos reportats són, segons l’ONU, 
atribuïbles a l’exèrcit i les forces de seguretat lleials 
al règim d’Al-Assad. Són constants els bombardejos 
sobre població civil, els assassinats selectius, la tortu-
ra, les massacres de poblacions senceres i altres crims 
contra la humanitat. A més, existeixen sospites serio-
ses que l’exèrcit sirià ha utilitzat armes químiques con-
tra la població civil en diferents ocasions al llarg del 
conflicte, la darrera de les quals l’atac del 21 d’agost a 
la perifèria de Damasc en el qual van morir centenars 
de persones, moltes d’elles infants, i que ha estat in-
vestigat per la ONU.

Mentre s’agreugen els estralls humanitaris d’un con-
flicte extremadament violent, la comunitat internacio-
nal, després del fracàs del pla de pau de Kofi Annan el 
maig del 2012, ha estat incapaç d’acordar una estratè-
gia per posar fi a la guerra civil, deposar el règim dic-
tatorial d’Al Assad i iniciar una transició democràti-
ca i pacífica. Les diferències, fins ara irreconciliables, 
principalment entre Rússia per una banda, que prove-
eix d’armament a l’exèrcit del règim, i els Estats Units, 
el Regne Unit, França i altres estats del Golf que pro-
veeixen de forma no declarada d’armament selectiu 
l’oposició, han bloquejat qualsevol implicació concer-
tada i decidida de la comunitat internacional a favor de 
la fi immediata de la violència i el restabliment de la 
pau i la seguretat a la zona. D’altra banda el conflicte, 
que té conseqüències regionals més enllà de les fron-
teres de Síria, està revifant la tensió, a nivell intern i 
a nivell de tot el Pròxim Orient, entre xiïtes (que re-
ben el suport del règim xiïta de l’Iran, de Hezbolah al 
Líban i dels xiïtes de l’Iraq) i sunnites; una tensió per 
altra banda pràcticament inexistent en èpoques de pau. 
És també preocupant la situació de la minoria kurda, 
que representa aproximadament el 10% de la població 
siriana, uns 3 milions de persones.

També es constata amb preocupació com després de 
més de dos anys de guerra, l’oposició es troba divi-
dida internament i externament, i sobre el terreny, a 

l’oposició armada s’hi han infiltrat cèl·lules jihadistes, 
que han protagonitzat enfrontaments entre elles i con-
tra les faccions moderades aglutinades en l’Exèrcit Si-
rià Lliure.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Condemnar la violència brutal i indiscriminada, les 
violacions dels drets humans i els crims contra la hu-
manitat - entre els quals els atacs amb armes quími-
ques i altres armes prohibides pels Tractats Internaci-
onals - perpetrats les forces lleials al règim d’Al-Assad 
contra la població civil siriana. Així mateix, condem-
nar les violacions dels drets humans que puguin ha-
ver estat comeses per les diverses faccions oposades 
al règim.

2. Condemnar la detenció il·legal de persones civils de 
totes les edats (inclosos menors) i la violació dels seus 
drets de forma continuada, negant-los les garanties le-
gals i sanitàries.

3. Expressar la solidaritat del poble de Catalunya amb 
les forces opositores que des de dins i fora de Síria 
promouen la instauració d’un règim democràtic basat 
en el respecte als drets humans, l’estat de dret, les lli-
bertats fonamentals i la pluralitat religiosa, cultural i 
nacional de la societat siriana.

4. Expressar el suport i la solidaritat del poble de Cata-
lunya amb els ciutadans sirians residents al nostre país 
i que recolzen la instauració d’un règim democràtic i 
de llibertats a Síria, així com el recolzament als mem-
bres de l’Associació Sirio-Catalana per la llibertat i la 
democràcia.

5. Expressar la solidaritat del poble de Catalunya amb 
el poble Kurd i exigir la garantia de l’establiment d’un 
procés per l’autogovern de la minoria kurda en el marc 
de la transició cap a un règim democràtic a Síria.

6. Instar el Govern de la Generalitat a demanar al Go-
vern de l’Estat que dugui a terme les actuacions ne-
cessàries en l’exercici de les seves responsabilitats 
internacionals a fi d’implicar la UE i la resta de la co-
munitat internacional en una solució al conflicte que 
comporti la fi immediata de la violència a Síria, la de-
posició del règim d’Al-Assad i la transició cap a un 
nou règim democràtic i de llibertats per a la població 
siriana, utilitzant totes les vies diplomàtiques per tal 
de posar fi al conflicte armat existent i evitar interven-
cions armades que puguin causar més víctimes entre 
la població civil.

7. Instar el Govern de la Generalitat a demanar al Go-
vern de l’Estat espanyol a que sol·liciti la formació 
d’una comissió internacional amb l’objectiu d’investi-
gar la situació dels detinguts, la condició de la seva de-
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tenció, les seves saluts física i mental, els delictes dels 
que han estat acusats i condemnats i oferir tota l’ajuda 
jurídica i sanitària d’acord amb el dret internacional i 
la Declaració Universal dels Drets Humans, de la qual 
Síria n’és un estat signant.

8. Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de 
l’Estat a l’enviament d’ajuda humanitària als camps 
de refugiats dels països veïns, i amb previsió suficient 
abans de l’arribada de l’hivern.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat sociosanitària de l’Hospital de 
Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Grup Parlamentari Socialista reclama al Govern de 
la Generalitat que restableixi els 40 llits sociosanitaris 
de l’Hospital de Santa Caterina de Salt que va eliminar 
a principi d’estiu i expliqui les raons per les quals ha 
concentrat les retallades a l’Institut d’Assistència Sani-
tària. El propi gerent dels hospitals Josep Trueta i San-
ta Caterina va defensar aquesta reconversió per reduir 
2,5 milions d’euros del pressupost, davant les noves 
retallades pressupostàries del Departament de Salut 
l’any 2013, entorn del 8%, que sumats als anteriors; 
la retallada, comparant el pressupost del 2010 amb el 
pressupost del 2013, està entorn del 20%.

El Parc Sanitari Martí Julià de Salt disposava de 120 
llits sociosanitaris dividits en tres unitats, posats en 
funcionament el novembre de 2009 (que acabaven la 
gran reconversió iniciada el 2004 amb la inauguració 
de l’hospital de Santa Caterina, a Salt) per donar su-
port a l’atenció primària de tot el Gironès, el Pla de 
l’Estany i la Selva interior (més de 300.000 persones), 
així com als hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, 
per a un perfil de pacients en una fase de malaltia post 

aguda (després d’intervencions quirúrgiques, ictus, re-
caigudes de malalties cardíaques o malalties respiratò-
ries cròniques, fractures de fèmur, etcètera) o pacients, 
en general d’edat avançada, amb patologies cròniques 
i episodis sub-aguts (persones que, per raons de demo-
grafia, cada vegada més nombroses, han de poder ser 
ingressades a la unitat sociosanitària de Salt, derivats 
des dels centres l’Atenció Primària).

El centre sociosanitari del parc hospitalari Martí Ju-
lià va néixer precisament com un centre capdavanter 
a Catalunya també per diagnosticar, atendre i donar 
suport a tota la regió sanitària de Girona, per als paci-
ents amb malalties neurodegeneratives (especialment 
demències) i dany cerebral adquirit, en col·laboració 
amb la Fundació Esclerosi Múltiple i l’Institut Gutt-
mann.

La regió sanitària de Girona disposa de 843 llits socio-
sanitaris repartits en 13 institucions, deu de les quals 
són públiques i tres privades (Maria Gay de Girona, 
Mutuam de Girona i la Clínica Salus de Banyoles). El 
sociosanitari del parc Martí Julià-Santa Caterina és el 
més gran de la demarcació. Tenia 120 llits de llarga 
estada sociosanitària, 55 de convalescència i 20 de cu-
res pal·liatives. En aquest moment disposa de 80 llits 
de llarga estada.

El Grup Parlamentari Socialista proposa tornar a obrir 
la unitat sociosanitària tancada i reconvertir-la en llits 
sociosanitaris de curta i mitja estada per aquest per-
fil de pacients sub-agut o post-agut que es derivin des 
de l’atenció primària o tots els hospitals i residències 
geriàtriques de la demarcació, igual com es va acon-
seguir amb l’empresa homòloga de Tarragona (segons 
el mapa de serveis socials de Catalunya actualitzat el 
2011, les comarques gironines tenen 5.401 places en 
residències per a persones grans, en les quals hi ha 
incloses les 1.805 de residències privades). En aquest 
mateix mapa es diu que a les comarques gironines hi 
ha 117.729 persones de 65 anys o més.

Segons una resposta parlamentària del conseller Boi 
Ruiz del 21 de maig de 2013, el nombre d’estades en 
centres sociosanitaris a Girona va anar disminuint des 
de 2010, al mateix temps que les necessitats augmen-
taven. La única justificació del Conseller van ser raons 
pressupostàries. El nombre d’estades de mitja-estada 
de pal·liatius i convalescència va passar de 91.648 es-
tades el 2010 a 81.820 el 2012, una xifra que significa 
una reducció del 10,72%.

El 13 de juny de 2013, el Conseller Boi Ruiz va con-
testar a la diputada Marina Geli que no sabia quina 
seria l’evolució de llits sociosanitaris a la Regió de Gi-
rona ni, en concret, de l’hospital Santa Caterina-IAS.  
A l’estiu es tanca la unitat sociosanitària de Salt sense 
esperar la decisió formal de pròrroga pressupostària 
perquè ja se sabia que l’IAS havia de retallar entre el 
6 i el 8%. Això vol dir que l’acumulat en tres anys és 
del 20%.



23 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 149

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 49

L’ICS gestiona l’Hospital Josep Trueta i l’assistència 
primària a la regió sanitària. El Trueta, que és l’hospi-
tal de referència, té 400 llits i 11 quiròfans; rep 18.000 
altes i 66.000 urgències; atén 220.000 consultes ex-
ternes, 156.000 proves diagnòstiques d’imatge i 1.000 
parts; ocupa 1.649 professionals i té un pressupost de 
110 milions.

També a la regió sanitària de Girona, hi ha 23 Àrees 
Bàsiques de Salut i 1.800 professionals sanitaris per 
atendre una població assignada de 571.000 persones 
amb un pressupost de 145 milions d’euros. El nomena-
ment d’un gerent únic per a l’IAS i l’ICS a Girona va 
aixecar totes les alarmes per la possibilitat que fos el 
primer pas per una la fusió de les dues empreses que 
suposaria una rebaixa de pressupost, d’activitat assis-
tencial i una reducció de personal.

L’empresa IAS gestiona l’Hospital d’aguts, que dispo-
sa de 127 llits convencionals; gestiona 10.000 altes, 
48.000 urgències i 1.500 parts; atén 100.000 visites de 
consultes externes; practica 6.500 intervencions qui-
rúrgiques, 40.000 radiologies simples, 12.000 mamo-
grafies; inclou 42 psiquiàtrics aguts i 5 unitats de psi-
quiatria infantil i juvenil (URPI). L’IAS ocupa 1.400 
professionals amb un pressupost de 100 milions, té as-
signats de Salt, el Gironès sud i la Selva interior i és la 
referència en salut mental per a tota la regió sanitària 
de Girona. També és un referent sociosanitari de cures 
pal·liatives; de cribatges de càncer de mama; salut se-
xual i reproductiva; vacunació i consell a viatges inter-
nacionals i immigració, així com de demències i ma-
lalties neurodegeneratives. És l’únic proveïdor públic 
de salut mental i addiccions, amb la xarxa ambulatòria 
descentralitzada a totes les comarques, amb hospital i 
centres de dia; llars residència, pisos, inserció laboral 
i social i tutela.

L’any 2005 el Departament de Salut, conjuntament 
amb el llavors d’Acció Social, van liderar el pla direc-
tor sociosanitari 2005-2010 per afavorir el treball con-
junt entre serveis socials i sanitaris. La setmana pas-
sada els dos Departaments, Salut i Benestar i Família, 
van presentar el pla interdepartamental sociosanitari, 
que té aspectes positius com la urgència d’integrar la 
historia clínica electrònica de salut a la de dependèn- 
cia i el suport de l’atenció primària a totes les residència  
geriàtriques de Catalunya. El Conseller de Salut va dir 
que una prioritat era evitar 50.000 ingressos a l’any als 
hospitals d’aguts o estades excessivament llargues per 
falta de recursos socials.

Compartim aquesta necessitat però això és paper mu-
llat ja que el retard i la migradesa dels recursos socials 
i la disminució de l’activitat sociosanitària fan molt di-
fícil que sigui creïble.

Al web del Departament de Benestar i Família enca-
ra hi consta que, temporalment, no es pot accedir als 
ajuts a dependència per ingressar en residències gerià-
triques (https://bsf.gencat.cat/bs/gestio/gestio_2/).

Coneixíem que l’any 2011 teníem 17.567 persones en 
llista d’espera per a residencia geriàtrica, de les quals 
2.192 eren a les comarques gironines. I també conei-
xem que l’actual situació econòmica i la falta d’ajuts 
fa que hi hagin places buides a les residències gerià-
triques públiques i privades ja que en alguns casos la 
pensió de la persona gran és gairebé l’únic ingrés de  
la unitat familiar.

Llits sociosanitaris a la regió de Girona. Any 2010 i 2012

Hospital Ll.E CON PAL MEP

St Jaume (Blanes) 23 - - -
Hosp Comarcal (Blanes) - 10 - -
Municipal Lloret de Mar 44 - - -
St. Jaume (Calella) 33 - - 29
C. Palamós (gent gran) 60 - - 40
CSS Bernat Jaume 81 30 10 -
St. Jaume (Olot) 50 - - 20
C.G. Maria Gay (Girona) 30 - - 45
Puig d’en Roca 55 - - -
Santa Caterina (Salt) 120 55 20 -
Clínica Salus (Banyoles) 45 - - 15
Hosp. Campdevànol 22 12 - -

Evolució del nombre d’estades en centres sociosanitaris a 
la regió de Girona

2010 2011 2012

Llarga estada 210.146 195.012 185.489
Mitja estada pol / Conv. 91.648 82.646 81.820
Cures pal·liatives 10.740 10.167 10.167
Hospital de dia 58.968 56.064 58.194

Evolució llits sociosanitaris IAS - Hospital Santa Caterina *

Any Ll.E CON PAL

2010 120 55 20
2011 120 55 20
2012 120 55 20

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a reobrir la unitat socio-
sanitària de l’Hospital de Santa Caterina de Salt tan-
cada i reconvertir-la en llits sociosanitaris de curta i 
mitja estada per aquest perfil de pacients sub-aguts o  
post-aguts que es derivin des de l’atenció primària  
o tots els hospitals i residències geriàtriques de la de-
marcació.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual
Tram. 250-00731/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 34149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En els moments de bonança econòmica, els joves te-
nien l’opció de continuar els seus estudis o d’entrar al 
mercat laboral. Aquesta possibilitat ja no existeix. A la 
franja dels 16 fins als 19 anys s’han destruït molts dels 
llocs de treball des de l’inici de la crisi. La caiguda 
en el número absolut de treballadors joves no respon a 
una millora educativa, sinó a un empitjorament dràstic 
de les oportunitats d’ocupació. Ja no poden escollir en-
tre estudiar i treballar; ara només poden escollir entre 
estudiar o la inactivitat.

Aquesta opció és encara més limitada per un dels col-
lectius més vulnerables en aquests moments, els joves 
amb una dificultat intel·lectual lleu/moderada que ne-
cessiten d’oportunitats d’igualtat reals.

Des de la pedagogia i la psicologia es coincideix en 
que els nois i noies amb necessitats intel·lectuals espe-
cials poden maximitzar amb una bona base formati-
va la seva inclusió al món del treball, disposant d’uns 
continguts realistes i adaptats a les seves capacitats i 
gestionats al ritme adequat.

Aquest és tan sols un exemple de les necessitats d’a-
quest col·lectiu, no cal oblidar altres necessitats com el 
suport a l’escola ordinària i a les Escoles d’Educació 
Especial i l’acompanyament de plans personalitzats.

Necessitem incorporar eines, coneixements i capaci-
tació de tipus transversal que potenciï les seves habili-
tats i competències.

En el Ple del monogràfic sobre la situació de la joven-
tut, celebrat el 24 i 25 de juliol 2013, els grups parla-
mentaris de Convergència i Unió i Esquerra Republi-
cana de Catalunya varen evitar l’aprovació d’un seguit 
d’iniciatives que varen ser proposades pel Grup Par-
lamentari Socialista i que representaven els anhels, 
les necessitats i els neguits del conjunt de col·lectius 
de pares i mares i professorat que comparteixen el dia 

a dia amb joves amb una dificultat intel·lectual lleu/
moderada.

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

Proposta de resolució

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

1. Atendre les necessitats dels joves amb discapacitat 
en l’entorn escolar, laboral i social amb les polítiques 
i recursos específics que necessiten per atendre la di-
versitat i alhora potenciar al seva autonomia personal.

2. Garantir els suports als alumnes amb necessitats 
educatives especials a l’escola ordinària, així com ga-
rantir que les Escoles d’Educació Especial disposin 
dels recursos econòmics i d’organització per tal de 
continuar prestant amb qualitat l’atenció a la diversitat 
i actuïn com a xarxa de suport i com a centres de refe-
rència pel que fa a la inclusió dels alumnes amb disca-
pacitats a l’Escola Ordinària.

3. Garantir, amb caràcter previ a l’escolarització, l’ava-
luació de les necessitats educatives dels alumnes amb 
discapacitat i els suports que requereixen, i vetllar per-
què tots aquests alumnes disposin d’un pla personalit-
zat i els recursos per poder-lo dur a la pràctica.

4. Garantir una oferta formativa adequada per tal de 
possibilitar la continuació de la formació per als joves 
amb una dificultat intel·lectual lleu/moderada una ve-
gada acabada l’Educació Secundària Obligatòria.

Aquesta oferta formativa ha de permetre l’adaptació 
de graus mitjos en contingut i nivell com a garantia 
d’èxit i crear o adaptar mòduls formatius per aquest 
col·lectiu amb durada de fins a 4 anys així com per-
metre que els i les joves amb Necessitats Educatives 
Especials puguin accedir als PQPIs sense haver de re-
nunciar al títol de la ESO i/o garantir un recurs pre-
laboral, laboral o assistencial adequat a les seves ca-
pacitats, a tots els joves amb discapacitat que acaben 
l’escolarització obligatòria

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo; Eva Granados Galiano; diputades, 
del GP SOC
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 25.09.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2013.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Acord sobre les propostes de resolució sub-
següents als debats monogràfics i als de po-
lítica general 
Tram. 395-00012/10

Adopció
Mesa del Parlament, 17.09.2013

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de 
setembre de 2013, una vegada escoltada la Junta de 
Portaveus, ha adoptat l’acord següent: 

Acord sobre les propostes de resolució 
subsegüents als debats monogràfics i als de 
política general, regulats pels articles 132 a 
134 del Reglament del Parlament

1. Cada grup parlamentari pot presentar un màxim de 
vint propostes de resolució. En el cas de les propostes 
conjuntes, presentades per més d’un grup parlamenta-
ri, la mateixa proposta ha d’indicar a quin grup parla-
mentari s’imputa.

2. Les propostes de resolució i les propostes transacci-
onals han d’ésser congruents amb la matèria que ha es-
tat objecte del debat, han de tenir una estructura clara 
i han de tenir preferentment un contingut concís. Les 
propostes de resolució poden tenir un preàmbul o ex-
posició de motius, que en cap cas no ha d’ésser objecte 
de votació i que ha de quedar clarament diferenciat de 
la part resolutiva.

3. Les propostes de resolució presentades per cada 
grup parlamentari es poden votar conjuntament o se-
paradament, una per una. En cap cas no es pot dema-
nar votació separada d’una part, un paràgraf o un incís 
d’una proposta de resolució. El mateix criteri s’aplica a 
les propostes transaccionals presentades.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Constitució i elecció de la coordinadora
Coneixement: Intergrup del Polbe Gitano, 17.09.2013

Intergrup del Poble Gitano

El dia 17 de setembre de 2013 s’ha constituït l’In-
tergrup del Poble Gitano. De conformitat amb l’arti-
cle 62.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels 
membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Begonya Montalban i Vilas

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Fernando Sánchez Costa

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

David Companyon i Costa

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Anna Simó i Castelló

Grup Parlamentari de Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Grup Mixt

David Fernàndez i Ramos

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament 
del Parlament, ha elegit coordinadora la diputada 
Montserrat Capdevila Tatché

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2013

La coordinadora de l’Intergrup 
Montserrat Capdevila Tatché

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 17/X, 
sobre la iniciació d’un diàleg amb el Govern 
de l’Estat per a fer possible la celebració 
d’una consulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 290-00002/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Resolució 
41/X, sobre el traspàs de l’empresa pública 
Ecoparc de Residus Industrials, SA, al nou 
titular
Tram. 290-00024/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 34132 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00024/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 41/X, 
sobre el traspàs de l’empresa pública Ecoparc de Resi-
dus Industrials, SA, al nou titular.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 41/X, sobre el tras-
pàs de l’empresa pública Ecoparc de Residus Industri-
als, SA, al nou titular (núm. tram. 290-00024/10), us 
informo del següent: 

El procés de venda d’ERI, SA està en fase oberta de 
negociació amb l’empresa que va manifestar interès 
en la seva adquisició. En aquest procés es treballa per 
a considerar tots aquells aspectes relatius al personal 
que actualment gestiona la planta.

Així mateix, està prevista la continuïtat a la Comissió 
de conciliació, seguiment i control de la planta inci-
neradora en què hi estan representats membres de la 
Generalitat, membres dels partits polítics en represen-
tació de l’Ajuntament de Constantí, delegats de l’em-
presa i altres.

També està previst el control de la instal·lació, ja que 
la planta continuarà formant part de la xarxa d’empre-
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ses gestores de residus que hi ha a Catalunya, i sobre 
les quals l’administració ambiental en fa el pertinent 
control basant-se en les autoritzacions ambientals. Ai-
xí mateix, es continuarà amb els controls que s’estan 
realitzant a l’entorn de la planta.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
93/X, sobre la regularització de la paga ex-
traordinària no satisfeta als empleats pú-
blics
Tram. 290-00055/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 34172 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00055/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 93/X, 
sobre la regularització de la paga extraordinària no sa-
tisfeta als empleats públics.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 93/X, sobre la regu-
larització de la paga extraordinària no satisfeta als em-
pleats públics (núm. tram. 290-00055/10), us informo 
del següent: 

Pel que fa al punt a) de la Resolució 93/X, s’ha proce-
dit a estudiar i avaluar la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Madrid, núm. 1133/2012, de 14 
de desembre, i les conseqüències d’aquest pronunci-
ament en relació amb el personal de l’Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic. Al respecte cal 
manifestar el següent: 

Primer. La sentencia de referencia dictada per la Sala 
del Social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid 
(TSJM) va estimar parcialment la demanda de con-
flicte col·lectiu interposada per la Federació de Ser-
veis a la Ciutadania de CCOO contra 1’«Agencia de 
informática y comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid». El TSJM va desestimar l’argument principal 
de la part demandant segons la qual la reducció retri-
butiva no podia ser ordenada per una nota interna de 
l’Agencia sense complir amb els requisits formals refe-
rits a la negociació o consulta sindical prèvia, i va es-
timar la petició d’abonament als treballadors d’aquesta 
entitat de la part proporcional de les seves pagues ex-
tres de setembre i desembre de 2012 meritada per raó 

del treball realitzat abans de l’entrada en vigor del Re-
ial decret llei 20/2012 (14 dies en total).

Segon. Aquesta sentència afecta exclusivament al per-
sonal laboral de l’esmentada entitat pública ja que es 
tracta d’una demanda de conflicte col·lectiu interposa-
da en defensa dels interessos d’aquest concret col·lectiu 
de treballadors, subjectes a l’àmbit d’aplicació del seu 
propi conveni i susceptibles de determinació individu-
al. Per tant, els seus efectes no abasten la resta d’em-
pleats públics d’altres entitats diferents o d’altres ad-
ministracions. 1

Pel que fa a ulteriors processos de conflicte col·lectiu, 
que es puguin interposar, tant contra l’Administració 
de la Generalitat i les entitats del seu sector públic com 
contra altres administracions públiques catalanes, no 
estarien vinculats per la sentència del TSJM de 14 
de desembre de 2012 ja que es tractaria d’àmbits ab-
solutament diferents deis del conflicte col·lectiu amb 
l’esmentada agència de la Comunitat de Madrid, ai-
xí com de parts processals diferents, com a mínim la 
part demandada, de manera que no es podrien aplicar 
els efectes de cosa jutjada a aquests altres processos 
judicials. 2

Tercer. Tot i que la qüestió que ens ocupa afecta a tots 
els empleats públics, cal tenir en compte pel que fa 
al personal funcionari que és la jurisdicció contenci-
osa-administrativa la competent per conèixer les con-
trovèrsies que sorgeixin entre aquest i l’Administració 
atès el règim estatutari que li és d’aplicació. En can-
vi, el personal laboral està sotmès a l’Estatut dels Tre-
balladors, als corresponents convenis col·lectius i a la 
doctrina jurisprudencial que s’hagi elaborat a partir 
d’aquesta normativa (pel que aquí interessa, per exem-
ple, sobre el caràcter de les gratificacions extraordi-
nàries com a salari diferit que es merita dia a dia), a 
la qual no es troba subjecte el personal funcionari, ni 
vincula l’ordre jurisdiccional contenciós administra-
tiu. Des d’aquest punt de vista, les conclusions de la 
sentencia del TSJM estan referides al personal labo-
ral del sector públic i, per tant, no serien extrapolables 
sense més al personal amb vincle estatutari (funciona-
ris i estatutaris) perquè, entre d’altres consideracions, 
el que és objecte de debat en el fons és el regim d’acre-
ditaci6 de les pagues extraordinàries (que pot ser dife-
rent en un o altre tipus de personal).

1. Quant a l’extensió d’efectes de les sentències deis processos de 
conflicte col·lectiu, l’article 160.5 de la Llei reguladora de la jurisdicci6 
social estableix que aquestes només produiran efectes de cosa jutjada 
sobre els processos individuals (de treballadors del mateix àmbit del 
conflicte col·lectiu) pendents de resolució o que puguin plantejar-se, 
que tinguin idèntic objecte o connexió directa amb aquell, tant en ¡’or-
dre social com en el contenciós administratiu, els quals quedarien en 
suspensió

2. Així, per exemple, la sentència núm. 89/2013, de 8 de març, del Jut-
jat Social núm. 1 de Mataró, dictada en una  demanda de conflicte col-
lectiu reconeix als treballadors de l’empresa publica Aigües de Mataró 
el dret a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de de-
sembre corresponent a la part meritada abans de l’entrada en vigor del 
Reial decret llei 20/2012. i afecta exclusivament els interessos d’aques-
ta plantilla de treballadors acollits al seu propi conveni col·lectiu.
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Convé esmentar, no obstant, que fins al moment s’han 
interposat dos recursos contenciosos-administratius, 
l’un per part d’una persona funcionaria de l’Admi-
nistració de la Generalitat a nivell individual que es 
substancia davant del Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 12 de Barcelona, i l’altre per part del sindicat 
«Intersindical Alternativa de Catalunya» davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que im-
pugnen la manca de pagament de la part proporcional 
de la paga extraordinària de desembre de 2012 meri-
tada abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 
20/2012, el resultat deis quals sí incidiria en el perso-
nal funcionari de I ‘Administració de la Generalitat.

En conclusió, i tornant a la sentencia de referencia, no 
afectaria al personal de l’Administració de la Genera-
litat i del seu sector públic, i jurídicament constitueix 
únicament un precedent, que pot ser invocat en d’al-
tres processos tot i que els òrgans judicials competents 
poden decidir altrament ja que no constitueix jurispru-
dència consolidada vinculant.

Pel que fa al punt b) de la resolució, cal afirmar, tenint 
en compte l’anteriorment exposat, que no es considera 
indicat iniciar cap procediment per abonar al personal 
de l’Administració de la Generalitat la part que s’hau-
ria meritat de la paga extraordinària de desembre de 
2012 que va ser objecte de supressió arran del Reial 
decret llei 20/2012.

Al respecte, convé recordar que l’article 2 del Reial 
decret llei 20/2012 va establir de forma taxativa una 
reducció retributiva per a l’any 2012 al personal del 
sector públic, en les quanties que correspongués per-
cebre el mes de desembre, com a conseqüència de la 
supressió tant de la paga extraordinària com de la pa-
ga addicional de complement específic o pagues addi-
cionals equivalents del mes esmentat. Del redactat de 
l’article no es desprenia altrament que la indicada su-
pressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 
sense cap mena d’excepció respecte de la part que 
s’hagués meritat abans de l’entrada en vigor del mateix 
Reial decret llei.

Cal tenir en compte que aquest article tenia caràcter 
basic (d’acord amb el mateix article 2.7 i la disposició 
final quarta del Reial decret llei 20/2012), i, per tant, 
resultava d’aplicació a tots els empleats públics, tam-
bé de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i del seu sector públic. Alhora, cal assenyalar que per 
imperatiu legal era d’obligat compliment ja que l’Ad-
ministració ha d’actuar amb submissió plena a la llei i 
al dret i, consegüentment, la supressió retributiva s’ha-
via d’aplicar en els seus termes exactes en el moment 
d’abonar les nomines corresponents al mes de desem-
bre de 2012, i això és el que van fer totes les Comuni-
tats Autònomes, Administracions locals i organismes 
i empreses públiques. En conseqüència, davant la li-
teralitat i claredat de la disposició bàsica estatal, que 
suprimeix la percepció de la paga extraordinària del 
mes de desembre en la seva integritat i sense cap altre 

condicionant (excloent només el personal amb retribu-
cions inferiors a 1,5 vegades el SMI), no hi havia al-
tra alternativa possible que aplicar-la en els seus propis 
termes, malgrat que pogués suscitar dubtes de consti-
tucionalitat.

En aquest sentit, és necessari esmentar que la Sa-
la del Social de la Audiència Nacional va plantejar, 
en data 1 de març d’enguany, qüestió d’inconstitu-
cionalitat per tal que el Tribunal Constitucional re-
solgui si la redacció de l’article 2 del Reial decret 
llei 20/2012, en la seva aplicació al personal laboral 
del sector públic, vulnera el principi d’irretroactivi-
tat de les disposicions restrictives de drets individu-
als establert a l’article 9.3 de la Constitució, ja que 
es suprimeixen quanties ja meritades abans de la se-
va entrada en vigor (considerant, segons doctrina del 
Tribunal Suprem, que les gratificacions extraordinà-
ries constitueixen una manifestació del salari diferit 
i es meriten dia a dia). Així doncs i vist que ha estat 
admesa a tràmit l’esmentada qüestió –tot i que això 
no suspèn la vigència ni l’aplicació del Reial decret 
llei– s’haurà de veure en quin sentit es pronunciarà 
el Tribunal Constitucional, ja que del resultat en de-
pendria, aleshores sí, la resolució d’altres reclama-
cions plantejades per personal laboral públic sobre 
l’abonament de la part meritada de la paga extraordi-
nària de desembre de 2012 i les actuacions que hau-
rien d’endegar les administracions públiques per re-
gularitzar aquell import. D’altra banda, també caldrà 
veure com afectaria aquest pronunciament al perso-
nal funcionari, al qual també es va suprimir la paga 
extraordinària de desembre de 2012 en virtut del ma-
teix article 2 del Reial decret llei 20/2012, ja que una 
hipotètica declaració d’inconstitucionalitat suposaria 
la seva nul·litat.

L’Audiència Nacional, en la interlocutòria de plante-
jament de la qüestió d’inconstitucionalitat, deixa clar 
que la possible contradicció entre la llei bàsica i la 
Constitució no és possible salvar-la per la via inter-
pretativa: «Así pues, constatado que el arto 2 del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, establece la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012 para el personal 
laboral del sector público, sin introducir excepción al-
guna respecto de las cuantías ya devengadas al mo-
mento de su entrada en vigor (en nuestro caso, desde 
el 1 de julio de 2012), debemos concluir que ha podido 
vulnerar el principio de irretroactividad de las dispo-
siciones restrictivas de derechos individuales, previs-
to en el art. 9.3 CE. Por tanto, mantenemos las dudas 
de constitucionalidad de dicho precepto y nos vemos 
obligados, consecuentemente, a plantear cuestión de 
constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional,  
de conformidad con lo dispuesto en el art. 163 CE, en 
relación con el art. 5.2 LOPJ y el art. 35.1 LOTC, para 
que decida al respecto».
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En definitiva, vistes les anteriors consideracions, te-
nint en compte, així mateix, la situació crítica de treso-
reria de la Generalitat de Catalunya, i sense perjudici 
de millor criteri, considerem que en aquests moments 
no seria ni convenient ni oportú iniciar procediments 
de regularització de l’import de la paga extraordinà-
ria de desembre de 2012 no satisfeta pels dies meritats 
al personal de l’Administració de la Generalitat i del 
seu sector públic, a l’espera dels pronunciaments judi-
cials pendents que afecten directament el seu personal 
funcionari, i de l’esmentat pronunciament del Tribunal 
Constitucional.

Barcelona, 10 de setembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
96/X, sobre la cessió de la Residència de 
Les per a la pernoctació dels mossos d’es-
quadra destinats a la Val d’Aran
Tram. 290-00076/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 34157 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Núm. de resolució: 290-00076/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 96/X, 
sobre la cessió de la Residència de Les per a la pernoc-
tació dels mossos d’esquadra destinats a la Val d’Aran.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 96/X, sobre la ces-
sió de la Residència de Les per a la pernoctació dels 
mossos d’esquadra destinats a la Val d’Aran (número 
de tramitació 290-00076/10), us informo del següent: 

La residència de l’Ajuntament de Les, situada a la Vall 
d’Aran, es troba actualment en plena remodelació. Les 
obres, que estaven planificades amb anterioritat, es-
tan destinades a adequar l’espai per tal d’habilitar-lo 
com a escola per impartir diversos cursos d’hostaleria 
de mòduls professionals del Departament d’Ensenya-
ment; aquesta formació s’impartia en diferents mòduls 
en aquest mateix recinte i, finalment, podran ser tras-
lladats a aquestes noves instal·lacions. En aquest sentit, 
aquest espai no està habilitat ni destinat per fer per-
noctacions.

Amb tot, cal recordar que la Direcció General de la 
Policia considera que la reivindicació de determinats 
mossos d’esquadra destinats a la Vall d’Aran no justi-
fica adoptar la fórmula proposada per resoldre la pro-

testa laboral. Aquesta resolució proposada afectaria 
directament al principi d’equitat amb la resta d’agents 
del cos de Mossos d’Esquadra i amb la resta de perso-
nal al servei de la Generalitat de Catalunya, com, per 
exemple, personal docent o de salut que ocupi un lloc 
de treball a la comarca.

Cal recordar que accedir a la funció pública, i en con-
cret a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
comporta la possibilitat de ser destinat a qualsevol lloc 
del territori català i assumir els avantatges i els incon-
venients que aquesta situació pugui generar.

Finalment, considerar que aquest fet afectaria també 
al principi d’equitat si es tingués en compte la condició 
de ser originari del territori de la Vall d’Aran, situa-
ció que no justifica l’empara de les reivindicacions dels 
agents que hi són destinats.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 152/X, 
sobre les necessitats de construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes 
i dels Mangraners, de Lleida
Tram. 290-00131/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 34104 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núm. de resolució: 290-00131/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 152/X, 
sobre les necessitats de construcció de centres d’aten-
ció primària als barris de Pardinyes i dels Mangra-
ners, de Lleida.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 152/X, sobre les ne-
cessitats de construcció de centres d’atenció primària 
als barris de Pardinyes i dels Mangraners, de Lleida 
(núm. tram. 290-00131/10), us informo que de l’estudi 
realitzat en compliment de l’esmentada resolució, es 
desprèn el següent: 

L’atenció primària de salut és el primer nivell d’ac-
cés del ciutadà a l’assistència sanitària, a través dels 
serveis existents a les àrees bàsiques de salut (ABS) 
que són les unitats territorials elementals on es presta 
l’atenció.

El centre d’atenció primària (CAP) és el nucli fona-
mental on es desenvolupa l’activitat assistencial i 
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d’altres pròpies de l’atenció primària de salut per al 
conjunt de professionals de medicina de família, pedi-
atria, infermeria, odontologia, treball social i d’atenció 
al ciutadà.

La delimitació de les àrees bàsiques de salut es fa ate-
nent a factors geogràfics, demogràfics, socials i epi-
demiològics homogenis i com a criteri general, l’Àrea 
Bàsica de Salut abasta una població compresa entre els 
5.000 i els 25.000 habitants, encara que en el medi ur-
bà i quan el nivell de densitat demogràfica ho reque-
reix, aquests límits arriben fins als 40.000 habitants, 
d’acord amb el Decret 84/1985, de 21 de març, de me-
sures per a la reforma de l’atenció primària de salut a 
Catalunya. 

Atenció primària a la ciutat de Lleida

L’atenció primària a la ciutat de Lleida la presten els 
professionals que treballen en els centres d’atenció pri-
mària (CAP) de les àrees bàsiques de salut (ABS) en 
que està distribuïda.

Fins l’any 2007 estava distribuïda en 6 ABS (a banda 
de Lleida Rural Nord i Lleida Rural Sud per la pobla-
ció dels municipis del voltant): 

Lleida 1 - Rambla Ferran

Lleida 2 - Ronda

Lleida 3 - Eixample

Lleida 4 - Balàfia-Pardinyes

Lleida 5 - Cappont

Lleida 6 - Bordeta-Magraners

El CatSalut assigna a tots els ciutadans i ciutadanes 
un equip d’atenció primària i un CAP de referència 
segons el lloc de residència. Cal esmentar que d’ençà 
l’any 2003 hi ha lliure elecció de professional i centre 
per ser atès per l’atenció primària i, per tant, el ciu-
tadà pot triar ser atès per exemple per un CAP més 
proper al seu lloc de treball que al seu domicili. Ai-
xò és així, tret de l’atenció a domicili, les urgències o 
l’atenció social que són prestats pel personal del CAP 
de l’ABS que geogràficament correspon. A Catalunya 
la majoria de ciutadans estan assignats a l’EAP de la 
seva ABS de residència. L’opció de triar un altre EAP 
fora de l’ABS de residència és exercida per un 8,4 % 
de la població, fet que es veu incrementat a les pobla-
cions grans com la de Lleida on els límits d’algunes 
zones cèntriques són difusos i no hi ha centralitat del 
CAP en algunes ABS com és el cas de l’ABS Lleida 
III CAP Eixample ubicat a l’antiga Creu Roja que està 
en un extrem del límit de l’ABS.

L’any 2007 es va planificar una nova ABS a la ciutat 
de Lleida - l’ABS Lleida 7 - Ciutat Jardí-i es van re-
distribuir les existents, ja que la població havia expe-
rimentat un fort creixement i també es disposava d’un 
CAP dins del recinte de l’Hospital de Santa Maria que 

podia atendre alguns habitants de Lleida (a banda d’al-
guns serveis específics per Lleida Rural Nord com 
l’odontologia).

En aquest sentit, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4817 de 8 de febrer de 2007 va publi-
car la nova delimitació territorial de Lleida aprovada 
per Ordre SLT/20/2007, de 30 de gener, per la qual es 
modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de 
salut.

Per tant, actualment la distribució d’ABS i CAP a la 
ciutat de Lleida és la següent: 

Lleida 1 - Rambla Ferran atesa fonamentalment al 
CAP Rambla de Ferran

Lleida 2 - Ronda atesa fonamentalment al CAP 1r de 
Maig

Lleida 3 - Eixample atesa fonamentalment al CAP del 
mateix nom

Lleida 4 - Balàfia-Pardinyes atesa fonamentalment al 
CAP del mateix nom

Lleida 5 - Cappont atesa fonamentalment al CAP del 
mateix nom 

Lleida 6 - Bordeta–Magraners atesa fonamentalment 
al CAP del mateix nom

Lleida 7 - Ciutat Jardí no ha estat constituïda funcio-
nalment i és atesa fonamentalment al CAP Santa Ma-
ria, als CAP d’Eixample i al CAP Balafia Pardinyes.

El nou centre de salut 11 de setembre a Lleida 

Per poder desplegar el que estava previst en la nova 
delimitació territorial de les ABS de la ciutat de Llei-
da aprovada l’any 2007, es va preveure la construcció 
d’un nou centre d’atenció primària que pogués enca-
bir l’atenció de la nova ABS Lleida 7, així com la dels 
habitants que triessin aquest centre, proper, per altra 
banda, al complex sanitari de Lleida format pels hos-
pitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria.

Amb aquesta construcció es podria assumir l’atenció 
dels habitants de Lleida 7 i una part dels de Lleida 4, la 
qual cosa permetria equilibrar els habitants assignats 
als CAP de Lleida, sobretot els que acudeixen actu-
alment al CAP Balàfia Pardinyes que atén ciutadans 
d’aquests barris.

Així el 30 de juliol de 2008 es va aprovar el Pla fun-
cional i posteriorment es va redactar el projecte que 
preveu més de 40 consultes assistencials (a banda d’al-
tres espais per rehabilitació també previstos en aquest 
centre de salut)

El centre de salut 11 de Setembre, actualment en cons-
trucció, i està ubicat al número 16 de l’Avinguda del 
mateix nom. Tindrà una superfície de 5.145 m2 per 
prestar els serveis d’atenció primària i diferents ser-
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veis de rehabilitació ambulatòria especialitzada als 
usuaris de tota la Regió Sanitària Lleida.

Així, pel que fa a l’atenció primària, es preveu que les 
noves instal·lacions puguin atendre ciutadans que actu-
alment corresponen a diferents àrees bàsiques de salut 
(ABS) de Lleida ciutat i per alguns serveis com odon-
tologia als de Lleida Rural Nord. El centre en cons-
trucció disposarà, entre altres, d’àrees de medicina de 
família, pediatria, odontologia, infermeria i educació 
sanitària.

L’edifici de quatre plantes, es construeix en un solar 
cedit per l’Ajuntament de Lleida al Departament de 
Salut, que està situat entre l’avinguda 11 de Setembre i 
el carrer Valls d’Andorra, amb entrada des de la plan-
ta 0 al primer vial i per la -1 amb sortida a nivell pos-
terior, prolongació del carrer dels Germans Recasens.

Amb aquest nou centre, el pla inicial d’inversions del 
Departament de Salut - CatSalut que contemplava ini-
cialment la construcció d’un nou Centre d’Atenció Pri-
mària a la zona nord del barri de Balàfia de Lleida, per 
desglossar les poblacions que ara estan ateses al CAP 
de Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant Pere, s’ha recon-
siderat, ja que una part important de la població de 
Lleida pot ser atesa en aquest nou CAP.

A banda de la disponibilitat d’aquest nou centre d’aten-
ció primària, cal esmentar que la població de Lleida 
Ciutat s’ha estabilitzat i sobretot s’ha aturat l’expansió 
dels barris de Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant Pere 
de fa uns anys i per tant a hores d’ara no és necessari 
prioritzar la construcció de més centres d’atenció pri-
mària; en tot cas caldrà tornar-ho a avaluar a partir de 
l’any 2016.

L’evolució dels assegurats del CatSalut de la ciutat de 
Lleida pel període 2007-2012 s’adjunta en l’annex, així 
com la distribució per sexes a les poblacions dels bar-
ris de Pardinyes i Magraners.

En conclusió, de l’estudi elaborat es desprén que els 
dispositius actuals permeten disposar de capacitat as-
sistencial suficient per atendre les necessitats del barri, 
no preveient-se la construcció d’altres recursos sanita-
ris en aquest barri de la ciutat de Lleida.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 7/X, so-
bre el model present i futur de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00007/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 34174 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa de la comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans audiovisuals

Núm. de moció: 390-00007/10

Sobre: Control compliment de la Moció 7/X, sobre el 
model present i futur de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Moció 7/X sobre el model present i futur de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (núm. 
de tram. 390-00007/10), us informo, amb el document 
annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 13 de setembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Informe de compliment de la Moció 7/X del 
Parlament de Catalunya (390-0007/10) sobre 
el model present i futur de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

En relació amb la Moció 7/X del Parlament de Catalu-
nya, informem del següent: 

Des del Govern de la Generalitat s’està fent una apos-
ta inequívoca per mantenir el nivell dels mitjans de 
comunicació públics catalans. No podem obviar que 
des del 2010, l’aportació de la Generalitat als nostres 
mitjans públics s’ha hagut de reduir significativament, 
igual que totes les partides pressupostàries, però l’ajust 
ha estat inferior al del conjunt del Departament de la 
Presidència. Això ha coincidit en el temps amb una 
davallada molt important dels ingressos publicitaris, 
amb un impacte sever. En aquest context, certament 
difícil, TV3 i Catalunya Ràdio, han mantingut els ín-
dexs d’audiència. Sense anar més lluny, aquest mes 
d’agost, TV3 ha estat un mes més líder d’audiència, 
per catorzè mes consecutiu.

En relació amb l’establiment d’un calendari de mo-
dificació de les lleis, el Govern va aprovar, el passat 
mes de juny, la memòria prèvia de l’avantprojecte de 
llei per a la transparència i sostenibilitat del sector  
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de la comunicació. La nova llei tindrà un doble objec-
tiu: fomentar la transparència i desgovernamentalitza-
ció dels mitjans públics, i pal·liar l’impacte que la crisi 
econòmica té sobre el sector de la comunicació.

Pel que fa al primer gran objectiu, el de la desgoverna-
mentalització, la futura llei reforçarà la plena autono-
mia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als respecte del Govern, alhora que es consolidarà la 
intervenció del Parlament per tal que els mitjans pú-
blics mantinguin el seu perfil de garants del pluralis-
me polític i social.

Referent a la cobertura informativa total a les Terres 
de l’Ebre, Pirineus i Catalunya Nord, la voluntat del 
Govern és la d’assegurar la màxima presència de TV3 
a tot al territori, independentment de quina sigui la 
fórmula organitzativa que decideixin els seus respon-
sables, sempre que quedi garantit l’objectiu assenyalat 
de donar cobertura informativa a tot el territori, inde-
pendentment d’on es produeixin els fets noticiables.

Sobre el model de presència territorial dels mitjans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tant 
pel que fa a Catalunya Ràdio com TV3, es garanteix a 
hores d’ara, la presència de personal suficient arreu del 
territori. En aquest sentit el Govern valora molt posi-
tivament els esforços dels directius de la Corporació i 
dels seus mitjans que han fet possible la cobertura to-
tal del territori amb recursos propis.

Les mesures adoptades per la direcció de l’Agència en 
els darrers dos anys, permeten garantir la continuïtat 
i la viabilitat de l’Agència Catalana de Notícies amb 
un pressupost ajustat i proporcionat al recursos públics 
disponibles.

Les mesures s’han pres intentant minimitzar al màxim 
l’impacte sobre la plantilla i prioritzant l’estalvi en al-
tres partides pressupostàries.

En aquests moments l’Agència Catalana de Notícies ja 
ha finalitzat l’aplicació de totes aquestes mesures, va 
garantir la seva continuïtat i viabilitat i, alhora ha in-
crementat la seva presència al territori.

Informem que la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals està treballant, juntament amb el Govern de la 
Generalitat, per aprovar, d’acord amb el mandat del Par-
lament de Catalunya, el contracte programa correspo-
nent al període 2013-2016. El Govern ja ha rebut el con-
tracte programa lliurat per la Corporació Catalana i, en 
aquests moments, està en la darrera fase de negociació.

Aquest contracte programa ha de ser la garantia de vi-
abilitat i sostenibilitat del servei públic de comunica-
ció que ofereix la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, amb el manteniment de l’oferta actual i la 
potenciació de l’eina de cohesió social i nacional que 
representen els mitjans de la Corporació.

Josep Martí i Blanch
Secretari de Comunicació del Govern

Control del compliment de la Moció 34/X, 
sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador
Tram. 390-00034/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 35/X, 
sobre la pobresa infantil
Tram. 390-00035/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 36/X, 
sobre la necessitat d.adoptar mesures per a 
reordenar el model econòmic
Tram. 390-00036/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 37/X, 
sobre les mesures per a garantir la sosteni-
bilitat de l.Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau
Tram. 390-00037/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013
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Control del compliment de la Moció 38/X, 
sobre la gestió de les plantilles docents als 
centres educatius
Tram. 390-00038/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 39/X, 
sobre la situació de l’ensenyament universi-
tari
Tram. 390-00039/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 40/X, 
sobre les condicions i les garanties del pro-
jecte BCN World
Tram. 390-00040/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 41/X, 
sobre la proposta del Govern de l’Estat de 
reforma de l’Administració pública
Tram. 390-00041/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 42/X, 
sobre la situació de la infància
Tram. 390-00042/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

Control del compliment de la Moció 43/X, 
sobre l’ocultació o dissimulació del rostre 
en l’espai públic i les mesures que s’han 
d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 390-00043/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 17.09.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre l’atorgament del ter-
cer grau a dos expresidents de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00105/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la classificació inicial 
en tercer grau penitenciari dels exdirectius 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya empresonats
Tram. 354-00106/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el projecte BCN 
World
Tram. 354-00118/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 31447).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la política ener-
gètica
Tram. 354-00120/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 31583).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de 
centre comercial de fabricants de Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 354-00121/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 31662).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la no tramitació de modificacions de la 
prestació econòmica vinculada a residència 
en el cas dels ingressos en centres residen-
cials públics produïts a partir de l’1 d’agost
Tram. 354-00123/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laura Massana Mas, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 32243).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 09.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família sobre 
el deute de la Generalitat amb les residènci-
es concertades i col·laboradores de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 354-00124/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista, Rafael López i Ru-
eda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32247).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 09.09.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els efectes de la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00131/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32912).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la conselle-
ra de Governació i Relacions Institucionals 
sobre els efectes de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00132/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32913).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els efec-
tes de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2012 en el pressupost d’a-
quest departament
Tram. 354-00137/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32918).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els efectes de la pròrroga dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00140/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32921).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 09.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els efectes de 
la pròrroga dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2012 en el pressupost d’aquest 
departament
Tram. 354-00141/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32922).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre els efectes de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generali-
tat per al 2012 en el pressupost d’aquest de-
partament
Tram. 354-00142/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32923).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 17.09.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’Informe sobre malnutrició infantil a Ca-
talunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00144/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33288).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 09.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’increment del nombre 
de vocals de l’Òrgan Administratiu de Re-
cursos Contractuals de Catalunya
Tram. 354-00156/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 33554).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest depar-
tament per al final del 2013
Tram. 354-00158/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33568).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 09.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre l’escenari pres-
supostari d’aquest departament per al final 
del 2013
Tram. 354-00162/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33574).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 17.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest depar-
tament per al final del 2013
Tram. 354-00164/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33576).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’escenari pressuposta-
ri d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00165/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33577).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 16.09.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre l’es-
cenari pressupostari d’aquest departament 
per al final del 2013
Tram. 354-00167/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33579).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 16.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’escenari pres-
supostari d’aquest departament per al final 
del 2013
Tram. 354-00168/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33580).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 16.09.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’Eugeni Ro-
dríguez Jiménez, portaveu del Front d’Allibe-
rament Gai de Catalunya i de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00331/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Catalina Pa-
llàs Picó, presidenta de Famílies de Lesbi-
anes i Gais, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00332/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Joaquim Ro-
queta Manén, secretari general de la Coor-
dinadora LGTB i president de Gais Positius, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia

Tram. 352-00333/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz 
Pérez, president del Casal Lambda, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00334/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Proposta de compareixença de Joana López 
Roldán, Associació de Transsexuals de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00335/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’Elena Longa-
res, coordinadora de Lesbianes a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00336/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Miquel Re-
verte i Mariné, president d’H20 Gais, Lesbi-
anes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de 
Tarragona, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00337/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Pau Gálvez, 
del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals i Bisexuals de Girona, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00338/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de José Melli-
nas Gil, de l’Associació de Mares i Pares de 
Gais i Lesbianes de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 352-00339/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Jaurena, Rosa Borge, Mercè Otero, Olga 
Viñuales i Montse Pineda, responsables de 
la redacció de les bases de la llei de la VIII 
legislatura, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00340/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de 
Delictes d’Odi i Discriminació de la Fisca-
lia Provincial de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 352-00341/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Joan Pujol 
Tarrés, responsable de l’estudi «Aproxima-
ció a la situació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia a Catalunya», amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 352-00342/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Jesús Ge-
nerelo, director de la investigació «Acoso 
escolar homofóbico y riesgo de suicidio en 
adolescentes y jóvenes» i secretari general 
de la Federación Española Lesbiana, Gay, 
Transexual y Bisexual, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00343/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Proposta de compareixença de Rocío Ru-
bio, intendent dels Mossos d’Esquadra, par-
ticipant en la redacció i realització dels pro-
tocols contra l’homofòbia de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya . Mossos d’Esqua-
dra, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00344/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume 
Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 32263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Entitat Tal com Som d’Osona amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00345/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 32264).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Aguilar García, fiscal coordinador del 
Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de 
la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00346/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Màrius Gar-
cia Andrade, jurista, amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00347/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Carmen Par-
ra Rodríguez, membre de l’Observatori Ca-
talà de la Família, amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00348/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Carles Enric 
Florensa, director de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00349/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Proposta de compareixença d’Enric Vidal 
Rodà, professor de la Facultat d’Educació 
de la Universitat Internacional de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00350/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Cristiana de Gais i Les-
bianes amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00351/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’Estel·la Pare-
ja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00352/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’Àngels Mata-
ró, directora general de l’Associació per a les 
Nacions Unides a Espanya (ANUE), amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00353/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Fernando 
Fuster-Fabra, en representació de Gay Sit-
ges Link, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00354/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Rafael 
Muñoz, president de Stop Sida, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les perso-
nes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 352-00355/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Proposta de compareixença de Jacques 
Schoofs, president de Panteres Grogues, 
amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00356/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Gemma 
Sánchez, en representació d’Assessora-
ment, Counselling, Orientació i Recursos 
per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transse-
xuals, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00357/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Francesc 
Torralba Roselló, pedagog, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 352-00358/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Joan Igual, 
president de l’Associació Catalana d’Empre-
ses per a Gais i Lesbianes, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 352-00359/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença d’Albert Arca-
rons, en representació de l’Associació de 
Pares i Mares de Gais i Lesbianes, amb re-
lació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00360/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Santos Fè-
lix, exvicepresident del Consell Nacional de 
Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i 
Transsexuals, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00361/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Proposta de compareixença de Sònia 
López, representant de la Unió General de 
Treballadors, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00362/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 33747).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Ricardo de 
la Rosa, advocat, amb relació a la Proposi-
ció de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’era-
dicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia
Tram. 352-00363/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 33747).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Proposta de compareixença de Rafael Mo-
ral Escudero, secretari general de la Con-
federació Espanyola d’Associacions de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals 
(Colegas), amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bi-
sexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 352-00364/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 33748).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Oliu 
Creus, president del Consell d’Administra-
ció de Banc Sabadell, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè expliqui la posició 
de l’entitat respecte als fons d’inversió adre-
çats al mercat d’aliments
Tram. 356-00297/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Sol·licitud de compareixença de Javier 
Guzmán, director de Veterinaris sense Fron-
teres, davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè expliqui la posició de l’entitat res-
pecte als fons d’inversió adreçats al mercat 
d’aliments
Tram. 356-00298/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Sol·licitud de compareixença d’Enrico Fra-
betti, director adjunt de l’Associació Euro-
pea d’Indústries Càrnies, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la 
situació del sector carni, el model de segu-
retat alimentària i les polítiques de preus pú-
blics i taxes d’escorxadors i sales d’espece-
jament
Tram. 356-00306/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Indústries 
de la Carn davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informi sobre la situació del sec-
tor carni, el model de seguretat alimentària i 
les polítiques de preus públics i taxes d’es-
corxadors i sales d’especejament
Tram. 356-00307/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Ma-
gatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Espe-
cejament davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informi sobre la situació del sec-
tor carni, el model de seguretat alimentària i 
les polítiques de preus públics i taxes d’es-
corxadors i sales d’especejament
Tram. 356-00308/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Personal Peni-
tenciari de la Federació de Serveis a la Ciu-
tadania de Comissions Obreres davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la situació de les presons
Tram. 356-00322/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Presons davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre la situa-
ció de les presons
Tram. 356-00323/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administra-
ció de Catalunya davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00324/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Central Sindical Independent 
de Funcionaris davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació de les presons
Tram. 356-00325/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació dels Cossos d’Ad-
ministració d’Institucions Penitenciàries da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació de les pre-
sons
Tram. 356-00326/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Bar-
roso, president de l’Associació Nacional 
d’Afectats per Adopcions Irregulars, davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans per-
què informi sobre la situació de les adopci-
ons irregulars
Tram. 356-00338/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la tramesa a diverses entitats 
d’una moció de rebuig de l’avantprojecte de 
llei de l’Estat sobre serveis professionals
Tram. 356-00339/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença de Oriol Rus-
ca, degà del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació de 
l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 356-00354/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fu-
entes, consultor tecnològic, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè infor-
mi sobre el futur de la indústria espacial a 
Catalunya
Tram. 356-00361/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
31580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de Rafael Hari-
llo, director general de Stardust Consulting, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el futur de la indústria 
espacial a Catalunya
Tram. 356-00362/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
31581).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’Armengol 
Torres Sabaté, coordinador a l’Estat espa-
nyol de la Setmana Mundial de l’Espai, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre el futur de la indústria 
espacial a Catalunya
Tram. 356-00363/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
31582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Comerç davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè informi sobre la re-
percussió del projecte de centre comercial 
de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) 
en el comerç de la comarca
Tram. 356-00364/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 16.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les seves actuacions amb relació als ajunta-
ments catalans
Tram. 356-00367/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 32252).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 16.09.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què justifiqui l’organització del seminari «El 
paper de l’audiovisual en la construcció de 
les identitats col·lectives»
Tram. 356-00368/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 32269).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 16.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la 
Xarxa d’Entitats per la República Democrà-
tica del Congo, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informin sobre l’organització i els continguts 
de l’espai de diàleg previst durant el Mobile 
World Congress i el seu finançament
Tram. 356-00369/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 32294).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 12.09.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la campanya .Pobresa Zero., de 
la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informi sobre les línies de treball 
de l’entitat
Tram. 356-00371/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 32879).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 09.09.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Navar-
ro davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge 
polític de Método 3
Tram. 356-00372/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 32983).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 16.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de José Monti-
lla davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge 
polític de Método 3
Tram. 356-00373/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 32984).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 16.09.2013.

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 primer 
semestre del 2013
Tram. 355-00066/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 33879).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 13.09.2013.

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

Compareixença de Raimon Jané i Campos, 
enginyer industrial, director de recerca de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, treso-
rer del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat i president de la 
Federació d’Associacions Catalanes de Pa-
res i Persones Sordes, o de la persona en 
qui delegui, en representació de la Federa-
ció d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00058/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença d’Antoni Guillén, president 
d’ECOM, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00062/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença de Carme López, represen-
tant de Discapacitat Intel·lectual de Cata-
lunya, o d’una representació de Discapaci-
tat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00064/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana per a la Integració del Cec 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00069/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00073/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 17.09.2013, 
DSPC-C 191.

Compareixença d’una representació de Vida 
Independiente amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00082/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Minusvàlids Físics Associats 
(Mifas) amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00084/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, 
president de l’Associació Catalana de Direc-
tors de Centres i Serveis d’Atenció a la De-
pendència Gerontològica, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00088/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Recursos Assistenci-
als amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00091/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 191.

Compareixença de Feliu Formosa Prat, ex-
director general de Caixa Manresa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00164/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 189.
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Compareixença de Valentí Roqueta Guilla-
met, expresident de Caixa Manresa, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu-
midors
Tram. 357-00165/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 189.

Compareixença de Rafael Jené, ex-director 
general de Caixa Tarragona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00166/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 189.

Compareixença de Gabriel Ferraté i Pascual, 
expresident de Caixa Tarragona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00167/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 189.

Compareixença d’una representació de 
la Comissió de Defensa dels Drets de la 
Persona i del Lliure Exercici de l’Advoca-
cia, del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
davant la Comissió d’Estudi dels Models 
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 357-00276/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 190.

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional Catalunya davant la Co-
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00277/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 190.

Compareixença de Victòria Camps, catedrà-
tica d’ètica, davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses
Tram. 357-00282/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 190.
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Compareixença d’Estrella Fernández Martí-
nez, de l’Institut d’Oftalmologia de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00285/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 190.

Compareixença d’una representació de la 
Secció d’Agents Rurals de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a exposar la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 357-00298/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació d’Agents Rurals de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural per a exposar la seva valoració de la 
campanya de prevenció d’incendis
Tram. 357-00299/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Compareixença dels consellers que deter-
mini el Govern davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00342/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 193.

Compareixença del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con-
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu-
lica
Tram. 357-00343/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica, tinguda el 17.09.2013, DSPC-C 193.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària per a informar sobre el 
Pla de seguretat viària 2014-2016 i sobre el 
nou Pla estratègic de seguretat viària 2014-
2020
Tram. 357-00377/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària, tinguda el 17.09.2013, 
DSPC-C 192.
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Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
president del Consell Assessor per a la Tran-
sició Nacional, davant la Comissió d’Estudi 
del Dret a Decidir, amb relació a l’informe 
núm. 1 del Consell, «La consulta sobre el fu-
tur polític de Catalunya»
Tram. 357-00378/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 16.09.2013, 
DSPC-C 188.

Compareixença de Josep Oliu Creus, pre-
sident del Consell d’Administració de Banc 
Sabadell, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral per a explicar la posició de l’entitat res-
pecte als fons d’inversió adreçats al mercat 
d’aliments
Tram. 357-00379/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Compareixença de Javier Guzmán, direc-
tor de Veterinaris sense Fronteres, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a explicar la 
posició de l’entitat respecte als fons d’inver-
sió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 357-00380/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Compareixença d’Enrico Frabetti, director 
adjunt de l’Associació Europea d’Indústries 
Càrnies, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral per a informar sobre la situació del sector 
carni, el model de seguretat alimentària i les 
polítiques de preus públics i taxes d’escor-
xadors i sales d’especejament
Tram. 357-00381/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Indústries de la Carn da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a in-
formar sobre la situació del sector carni, el 
model de seguretat alimentària i les políti-
ques de preus públics i taxes d’escorxadors 
i sales d’especejament
Tram. 357-00382/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Magatzems Frigorífics 
de Carn i Sales d’Especejament davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a informar 
sobre la situació del sector carni, el model 
de seguretat alimentària i les polítiques de 
preus públics i taxes d’escorxadors i sales 
d’especejament
Tram. 357-00383/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda 
el 12.09.2013, DSPC-C 186.
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Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Personal Penitenciari de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania de Co-
missions Obreres davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació de les presons
Tram. 357-00384/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Presons 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre la situació de les 
presons
Tram. 357-00385/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Compareixença d’una representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadors i 
Treballadores de l’Administració de Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre la situació de 
les presons
Tram. 357-00386/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Compareixença d’una representació de la 
Central Sindical Independent de Funciona-
ris davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre la situació de les 
presons
Tram. 357-00387/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació dels Cossos d’Administració 
d’Institucions Penitenciàries davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans per a in-
formar sobre la situació de les presons
Tram. 357-00388/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Compareixença d’Antonio Barroso, presi-
dent de l’Associació Nacional d’Afectats per 
Adopcions Irregulars, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació de les adopcions irregulars
Tram. 357-00389/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.

Compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació de l’assistència jurídica 
gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00390/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 11, tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 187.
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Compareixença d’Antoni Trilla i Garcia, presi-
dent del Consell d’Administració de l’Agència 
d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, 
davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre l’evolució dels programes i indicadors 
de la Central de Resultats
Tram. 357-00391/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença de Joan Cornet, president 
executiu de la Fundació TicSalut, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre les 
estratègies d’aquesta fundació i les propos-
tes del Mobile World Congress i TIC Health
Tram. 357-00392/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença de Jordi Casabona Barbarà, 
president de la Fundació Sida i Societat, da-
vant la Comissió de Salut per a informar so-
bre els objectius i les actuacions d’aquesta 
fundació
Tram. 357-00393/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Salut i Família davant la Comissió de 
Salut per a presentar la memòria del 2012 
del servei «De compatriota a compatriota», 
sobre l’atenció sanitària a immigrants en si-
tuació de vulnerabilitat
Tram. 357-00394/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença del director general de Re-
cerca davant la Comissió de Salut per a in-
formar sobre la recerca biomèdica, els cen-
tres Cerca biomèdics i els acomiadaments 
d’investigadors
Tram. 357-00395/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença del director general de Re-
cerca davant la Comissió de Salut per a ex-
plicar la situació de la recerca
Tram. 357-00396/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença de Gabriel Capellà, respon-
sable de recerca i innovació en salut de la 
Direcció General de Planificació i Recerca 
del Departament de Salut, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre la recerca 
biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els 
acomiadaments d’investigadors
Tram. 357-00397/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat de Metges de Catalunya davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre les llis-
tes d’espera per a accedir als procediments 
quirúrgics regulats pel Decret 354/2002
Tram. 357-00398/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.
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Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a explicar les presumptes incompatibili-
tats en l’exercici del seu càrrec
Tram. 357-00399/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a explicar la relació del director del Ser-
vei Català de la Salut amb empreses proveï-
dores de serveis al Departament de Salut
Tram. 357-00400/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença de Josep Ramon Fuentes, 
director del Departament de Dret Públic de 
la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del 
Grup de Treball sobre Contractació Pública, 
davant la Comissió de Salut per a presentar 
l’informe elaborat pel Grup de Treball
Tram. 357-00401/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Estudi dels Mo-
dels de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses per a aclarir noves informacions so-
bre el cas d.Ester Quintana
Tram. 357-00402/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses en la sessió núm. 9, tinguda el 
17.09.2013, DSPC-C 190.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el president del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts per a informar 
sobre l’activitat del Consell
Tram. 359-00010/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts (reg. 34540).
Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.09.2013.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 17

Convocada per al dia 25 de setembre de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 i 132 del Reglament, us 
convoco a la sessió següent del

Ple del Parlament

25 de setembre de 2013

17.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

Debat sobre l’orientació política general del Govern. 
Tram. 255-00005/10. Junta de Portaveus. Substanciació.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel 
qual s’estableix el sostre de despesa no fi-
nancera de la Generalitat de Catalunya per 
al 2014
Tram. 334-00033/10

Presentació
Govern de la Generalitat

Reg. 34173 / Coneixement Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us, en annex, una còpia diligenci-
ada de l’Acord adoptat pel Govern en la sessió del dia 
10 de setembre de 2013, pel qual s’estableix el sostre 
de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014.

Barcelona, 12 de setembre de 2013

El secretari del Govern
Jordi Baiget i Cantons

Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre 
de despesa no financera de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014.

La Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupos-
tària estableix que el Govern ha de presentar abans del 
31 de juliol de cada any el sostre màxim de despesa 
no financera, que constituirà el límit d’assignació de 
recursos dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 
següent i que ha de ser coherent amb l’objectiu d’esta-
bilitat pressupostària.

El passat 27 de juny, el Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera va aprovar l’objectiu d’estabilitat pressupostà-
ria per a l’exercici 2013 per al conjunt de les comu-
nitats autònomes situant-lo en l’1,3% del PIB. Aquest 
objectiu suposa una ampliació del que el mateix Con-
sell havia aprovat en data 31 de juliol de 2012, amb el 
vot en contra de la Generalitat de Catalunya, que era 
del 0,7%, i també de l’objectiu que el Govern de l’Es-
tat havia fixat en l’1,2% a l’actualització del Programa 
d’estabilitat per al període 2013-2016. Aquesta ampli-
ació de l’objectiu de dèficit va ser adoptada tot tenint 
en compte la modificació de la senda de consolidació 
fiscal per a Espanya aprovada pel Consell de l’Ecofin 
del passat 21 de juny de 2013, que va situar l’objectiu 
de dèficit per al 2013 per a l’Estat espanyol en el 6,5%.

Així mateix, a l’esmentada reunió del Consell, el Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públiques va pre-
sentar l’objectiu de dèficit per al conjunt de les comu-
nitats autònomes per als exercicis 2014 a 2016 i que, 
en concret, per a l’exercici 2014, el situava en l’1% 
del PIB. El 28 de juny va ser aprovada la proposta pel 
Consell de Ministres.

En la sessió del Consell de Política Fiscal i Financera 
del passat 31 de juliol de 2013 es va aprovar, amb el 
vot en contra de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu 
de dèficit per al 2014 que serà de l’1% per a totes les 
comunitats autònomes.

D’acord amb la legislació d’estabilitat pressupostària, 
cal establir el sostre de despesa en termes de la despe-
sa no financera de la Generalitat tot seguint els criteris 
del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regio-
nals (SEC).

Segons la informació facilitada per l’Administració 
General de l’Estat en relació amb l’estimació de les 
bestretes corresponents al model de finançament i la 
previsió de liquidació del model corresponent a l’exer-
cici 2012, així com de les estimacions de la resta d’in-
gressos de la Generalitat, el conjunt dels recursos pre-
vistos per a l’exercici 2014 puja a un total de 21.451 
milions d’euros. En aquest import no s’ha deduït l’im-
pacte de les liquidacions negatives del model de finan-
çament de 2008 i 2009. Així mateix, tampoc inclou 
els ingressos procedents de l’Estat en concepte de par-
ticipació dels ens locals de Catalunya en els tributs de 
l’Estat ni els altres ingressos finalistes que puguin pro-
venir de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres admi-
nistracions públiques, atès que se’n desconeix encara 
l’import i, en qualsevol cas, el volum de despesa que 
s’efectuï al seu càrrec haurà de ser equivalent al volum 
d’ingressos d’aquesta naturalesa rebuts.

Si al volum d’ingressos de la Generalitat se li afegeix 
el marge addicional que representa l’objectiu de dèfi-
cit de l’1% del PIB previst per al 2014 (2.024 milions 
d’euros), resulta un sostre de despesa de 23.475 mili-
ons d’euros.

Per tal de determinar el sostre de despesa de la Gene-
ralitat, cal incorporar al càlcul els ajustos SEC neces-
saris per expressar el resultat en termes de Comptabi-
litat Nacional i que s’estimen en –234 milions d’euros. 
Entre aquests ajustos no s’hi inclouen els correspo-
nents al resultat no financer de les entitats classificades 
en el sector Administració pública de la Generalitat, 
d’acord amb els criteris del SEC 95, l’assimilació com 
a despesa no financera de les aportacions de capital 
efectuades a determinades entitats del sector públic de 
la Generalitat ni l’impacte de les liquidacions negati-
ves del model de finançament de 2008 i 2009. En con-
seqüència, el sostre de despesa de la Generalitat per 
al 2014 és de 23.241 milions d’euros que es podran 
distribuir entre els crèdits de despesa de les diverses 
seccions del pressupost de la Generalitat i el resultat 
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no financer de les entitats classificades dins del sec-
tor Administració pública de la Generalitat en termes 
SEC.

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Co-
neixement, el Govern

Acorda: 

1 Establir el sostre màxim de despesa no financera de 
la Generalitat de Catalunya per al 2014 en 23.241 mi-
lions d’euros.

2 Presentar aquest Acord del Govern al Parlament 
d’acord amb l’article 11 de la Llei 6/2012, del 17 de 
maig, d’estabilitat pressupostària.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell Assessor de Continguts 
i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment 
de les línies de programació de Televisió de 
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 337-00017/10

Presentació
Presidenta del Consell Assessor de 

Continguts i de Programació

Reg. 33877 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 17.09.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable senyora,

Us fem a mans l’Informe sobre el compliment de les 
línies de programació de TVC 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, 2 d’agost de 2013

Imma Juan
Presidenta

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les línies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del deute a aquest equipament cultural
	Tram. 250-00663/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
	Tram. 250-00664/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Castell - Platja d’Aro
	Tram. 250-00665/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de les partides pressupostàries destinades als espais naturals protegits
	Tram. 250-00666/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Guillem Agulló per membres d’extrema dreta i de l’apologia del terrorisme feta pel regidor de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-00667/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada del projecte de creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades pel Govern
	Tram. 250-00668/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró
	Tram. 250-00669/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	Tram. 250-00670/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla de mesures per a combatre el frau fiscal
	Tram. 250-00671/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció de les patologies oftalmològiques
	Tram. 250-00672/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’expedient de regulació d’ocupació de Forestal Catalana
	Tram. 250-00673/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 250-00674/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent
	Tram. 250-00675/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment de la partida pressupostària per al Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar
	Tram. 250-00678/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la revisió de la normativa de les inversions procedents de l’1% cultural en projectes de patrimoni cultural
	Tram. 250-00679/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del pressupost de l’Escola Superior de Música de Catalunya i de les taxes de matriculació
	Tram. 250-00680/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la commemoració del tricentenari dels fets del 1714
	Tram. 250-00681/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al barri de la Salut
	Tram. 250-00682/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de millores de la línia ferroviària R-3
	Tram. 250-00683/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la generalització del Programa de suport a la salut mental en l’atenció primària
	Tram. 250-00684/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millorament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
	Tram. 250-00685/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’adaptació dels accessos de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 250-00686/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera de Mar
	Tram. 250-00687/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de titularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
	Tram. 250-00688/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 250-00689/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de l’oferta educativa de cicles formatius de grau superior a l’Institut Sabadell
	Tram. 250-00690/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de la Resolució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destinacions provisionals per al personal dels cossos docents
	Tram. 250-00693/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de perllongament i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès Occidental
	Tram. 250-00694/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
	Tram. 250-00695/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Camallera
	Tram. 250-00696/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la consideració de les retribucions econòmiques de monitors esportius, entrenadors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat social
	Tram. 250-00697/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
	Tram. 250-00698/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la consideració de les retribucions econòmiques de monitors esportius, entrenadors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat social
	Tram. 250-00699/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observatori del Mercat de Treball per sexe i territoris
	Tram. 250-00700/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’autonomia de gestió dels centres docents i la discriminació positiva de persones amb disminució reconeguda
	Tram. 250-00701/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels cossos docents
	Tram. 250-00702/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat dels projectes d’integració social a les escoles públiques
	Tram. 250-00703/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de les hores del personal auxiliar d’educació a les escoles públiques
	Tram. 250-00704/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment dels projectes d’unitat d’escolarització compartida
	Tram. 250-00705/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat local del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Ulldecona
	Tram. 250-00706/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
	Tram. 250-00707/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impacte del projecte BCN World
	Tram. 250-00708/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el sistema de contraprestacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell
	Tram. 250-00709/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
	Tram. 250-00710/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Joan Mirambell, de Caldes de Montbui
	Tram. 250-00711/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compromís amb l’Euroregió Pirineus - Mediterrània i l’impuls polític i de finançament d’aquesta entitat territorial
	Tram. 250-00712/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-00713/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació de les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00714/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local promogut pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-00715/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la programació del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2013
	Tram. 250-00716/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
	Tram. 250-00717/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures a emprendre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
	Tram. 250-00718/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe de transparència amb relació a l’execució de la pròrroga pressupostària
	Tram. 250-00719/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el procés de reestructuració i privatització de Catalunya Banc
	Tram. 250-00720/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actuació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el primer cap de setmana d’agost
	Tram. 250-00721/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Aran
	Tram. 250-00722/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la restitució de la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00723/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 250-00724/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inclusió d’un polo reflector de màniga curta en l’uniforme d’estiu dels agents de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00725/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació dels agents especialistes en investigació del Cos de Mossos d’Esquadra amb defenses extensibles
	Tram. 250-00726/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleugeres i guants antitall
	Tram. 250-00727/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la substitució del mobiliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 250-00728/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a l’oposició de Síria
	Tram. 250-00729/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat sociosanitària de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
	Tram. 250-00730/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’atenció de les necessitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapacitat intel·lectual
	Tram. 250-00731/10
	Presentació


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00007/10
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Acord sobre les propostes de resolució subsegüents als debats monogràfics i als de política general 
	Tram. 395-00012/10
	Adopció


	4.48.	Intergrups parlamentaris
	Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
	Tram. 413-00004/10
	Constitució i elecció de la coordinadora


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 17/X, sobre la iniciació d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer possible la celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya
	Tram. 290-00002/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Resolució 41/X, sobre el traspàs de l’empresa pública Ecoparc de Residus Industrials, SA, al nou titular
	Tram. 290-00024/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 93/X, sobre la regularització de la paga extraordinària no satisfeta als empleats públics
	Tram. 290-00055/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 96/X, sobre la cessió de la Residència de Les per a la pernoctació dels mossos d’esquadra destinats a la Val d’Aran
	Tram. 290-00076/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 152/X, sobre les necessitats de construcció de centres d’atenció primària als barris de Pardinyes i dels Mangraners, de Lleida
	Tram. 290-00131/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 7/X, sobre el model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 390-00007/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 34/X, sobre la pobresa infantil i les beques de menjador
	Tram. 390-00034/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 35/X, sobre la pobresa infantil
	Tram. 390-00035/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 36/X, sobre la necessitat d.adoptar mesures per a reordenar el model econòmic
	Tram. 390-00036/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 37/X, sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l.Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 390-00037/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 38/X, sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius
	Tram. 390-00038/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 39/X, sobre la situació de l’ensenyament universitari
	Tram. 390-00039/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 40/X, sobre les condicions i les garanties del projecte BCN World
	Tram. 390-00040/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 41/X, sobre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Administració pública
	Tram. 390-00041/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 42/X, sobre la situació de la infància
	Tram. 390-00042/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 43/X, sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública
	Tram. 390-00043/10
	Designació de la Comissió competent


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre l’atorgament del tercer grau a dos expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 354-00105/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre la classificació inicial en tercer grau penitenciari dels exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya empresonats
	Tram. 354-00106/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el projecte BCN World
	Tram. 354-00118/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica
	Tram. 354-00120/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 354-00121/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la no tramitació de modificacions de la prestació econòmica vinculada a residència en el cas dels ingressos en centres 
	Tram. 354-00123/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el deute de la Generalitat amb les residències concertades i col·laboradores de l’Institut Català d’Assistència i Serve
	Tram. 354-00124/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00131/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00132/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00137/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00140/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00141/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00142/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
	Tram. 354-00144/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’increment del nombre de vocals de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya
	Tram. 354-00156/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00158/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00162/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00164/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00165/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00167/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00168/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’
	Tram. 352-00331/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Catalina Pallàs Picó, presidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la tra
	Tram. 352-00332/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Roqueta Manén, secretari general de la Coordinadora LGTB i president de Gais Positius, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo
	Tram. 352-00333/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, president del Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00334/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joana López Roldán, Associació de Transsexuals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòb
	Tram. 352-00335/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Elena Longares, coordinadora de Lesbianes a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00336/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Reverte i Mariné, president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicaci
	Tram. 352-00337/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Gálvez, del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia
	Tram. 352-00338/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Mellinas Gil, de l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la
	Tram. 352-00339/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, responsables de la redacció de les bases de la llei de la VIII legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes
	Tram. 352-00340/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexua
	Tram. 352-00341/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsable de l’estudi «Aproximació a la situació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transs
	Tram. 352-00342/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Generelo, director de la investigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, amb relació a la Proposi
	Tram. 352-00343/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rocío Rubio, intendent dels Mossos d’Esquadra, participant en la redacció i realització dels protocols contra l’homofòbia de la Policia de la Generalitat de Catalunya . Mossos d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de
	Tram. 352-00344/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Tal com Som d’Osona amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00345/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Aguilar García, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i tra
	Tram. 352-00346/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Màrius Garcia Andrade, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00347/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Parra Rodríguez, membre de l’Observatori Català de la Família, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la
	Tram. 352-00348/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Enric Florensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò
	Tram. 352-00349/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’
	Tram. 352-00350/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transf
	Tram. 352-00351/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i l
	Tram. 352-00352/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Mataró, directora general de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbi
	Tram. 352-00353/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbi
	Tram. 352-00354/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Muñoz, president de Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00355/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jacques Schoofs, president de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00356/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gemma Sánchez, en representació d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i tra
	Tram. 352-00357/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Torralba Roselló, pedagog, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00358/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Igual, president de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les
	Tram. 352-00359/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Arcarons, en representació de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, l
	Tram. 352-00360/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’era
	Tram. 352-00361/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sònia López, representant de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò
	Tram. 352-00362/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
	Tram. 352-00363/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Moral Escudero, secretari general de la Confederació Espanyola d’Associacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (Colegas), amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexua
	Tram. 352-00364/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Oliu Creus, president del Consell d’Administració de Banc Sabadell, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió a
	Tram. 356-00297/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, director de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al mercat 
	Tram. 356-00298/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Enrico Frabetti, director adjunt de l’Associació Europea d’Indústries Càrnies, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector carni, el model de seg
	Tram. 356-00306/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector carni, el model de seguretat alimentà
	Tram. 356-00307/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector ca
	Tram. 356-00308/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Personal Penitenciari de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les presons
	Tram. 356-00322/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Presons davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les presons
	Tram. 356-00323/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les presons
	Tram. 356-00324/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent de Funcionaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les presons
	Tram. 356-00325/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació dels Cossos d’Administració d’Institucions Penitenciàries davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les presons
	Tram. 356-00326/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Barroso, president de l’Associació Nacional d’Afectats per Adopcions Irregulars, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de les adopcions irregulars
	Tram. 356-00338/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la tramesa a diverses entitats d’una moció de rebuig de l’avantprojecte de llei de l’Estat sobre serveis p
	Tram. 356-00339/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
	Tram. 356-00354/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 356-00361/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 356-00362/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres Sabaté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 356-00363/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió del projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç de la comarca
	Tram. 356-00364/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves actuacions amb relació als ajuntaments catalans
	Tram. 356-00367/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè justifiqui l’organització del seminari «El paper de l’audiovisual en la construcció de les identitats col·lectives»
	Tram. 356-00368/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informin sobre l’organització i els conti
	Tram. 356-00369/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la campanya .Pobresa Zero., de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les línies de treba
	Tram. 356-00371/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Navarro davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític de Método 3
	Tram. 356-00372/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Montilla davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític de Método 3
	Tram. 356-00373/10
	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 primer semestre del 2013
	Tram. 355-00066/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat i president de la Federació d’Associacions Catalanes de Pa
	Tram. 353-00058/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00062/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme López, representant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, o d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00064/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00069/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00073/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00082/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00084/10
	Substanciació

	Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, president de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00088/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00091/10
	Substanciació

	Compareixença de Feliu Formosa Prat, ex-director general de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consu
	Tram. 357-00164/10
	Substanciació

	Compareixença de Valentí Roqueta Guillamet, expresident de Caixa Manresa, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consum
	Tram. 357-00165/10
	Substanciació

	Compareixença de Rafael Jené, ex-director general de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidor
	Tram. 357-00166/10
	Substanciació

	Compareixença de Gabriel Ferraté i Pascual, expresident de Caixa Tarragona, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Cons
	Tram. 357-00167/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Anti
	Tram. 357-00276/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00277/10
	Substanciació

	Compareixença de Victòria Camps, catedràtica d’ètica, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00282/10
	Substanciació

	Compareixença d’Estrella Fernández Martínez, de l’Institut d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00285/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Secció d’Agents Rurals de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a exposar la seva valoració de la campanya de prevenció d’incendis
	Tram. 357-00298/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Agents Rurals de Comissions Obreres davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a exposar la seva valoració de la campanya de prevenció d’incendis
	Tram. 357-00299/10
	Substanciació

	Compareixença dels consellers que determini el Govern davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
	Tram. 357-00342/10
	Substanciació

	Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
	Tram. 357-00343/10
	Substanciació

	Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària per a informar sobre el Pla de seguretat viària 2014-2016 i sobre el nou Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020
	Tram. 357-00377/10
	Substanciació

	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, amb relació a l’informe núm. 1 del Consell, «La consulta sobre el futur polític de Catalunya»
	Tram. 357-00378/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Oliu Creus, president del Consell d’Administració de Banc Sabadell, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al merca
	Tram. 357-00379/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Javier Guzmán, director de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al mercat d’aliments
	Tram. 357-00380/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enrico Frabetti, director adjunt de l’Associació Europea d’Indústries Càrnies, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector carni, el model de seguretat alimentà
	Tram. 357-00381/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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