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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 249) p. 19

Llei d’horaris comercials i de mesures per a deter-
minades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 266) p. 20

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Par-
lament de Catalunya
Tram. 221-00003/10
Aprovació p. 20

1.10. Resolucions

Resolució 494/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els resultats de l’informe del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible de Catalunya amb relació a la viabili-
tat econòmica del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00760/10
Adopció p. 21

Resolució 495/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10
Adopció p. 21

Resolució 521/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la represa de les obres de construcció del centre d’atenció 
primària de la unitat d’actuació 3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona
Tram. 250-00379/10, 250-00454/10, 250-00458/10
Adopció p. 22

Resolució 522/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cessió d’ús d’uns locals de la Tresoreria de la Seguretat 
Social i la posada en marxa d’un programa sanitari i social al 
CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00444/10
Adopció p. 22

Resolució 523/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’emplaçament d’una base d’ambulàncies de suport vital 
avançat al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10
Adopció p. 23

Resolució 524/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment dels llocs de treball del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10
Adopció p. 23

Resolució 525/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la planificació sanitària i la reordenació hospitalària del Baix 
Llobregat
Tram. 250-00443/10
Adopció p. 23

Resolució 526/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment dels serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10
Adopció p. 24

Resolució 527/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00752/10
Adopció p. 24

Resolució 528/X del Parlament de Catalunya, so-
bre un nou model d’atenció pediàtrica integral al Prat de 
Llobregat
Tram. 250-00486/10
Adopció p. 25

Resolució 529/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament del protocol d’actuació amb relació a la li-
poatròfia semicircular
Tram. 250-00495/10
Adopció p. 25

Resolució 530/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la negociació dels canvis en els horaris d’obertura dels cen-
tres d’atenció primària del Vallès Occidental
Tram. 250-00544/10
Adopció p. 25

Resolució 531/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el retorn de l’activitat quirúrgica als hospitals públics de la 
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10
Adopció p. 26

Resolució 532/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Associació Provincial de Laringec tomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10
Adopció p. 26
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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 declaració de la Ro-
ca del Vallès com a municipi turístic
Tram. 250-00771/10
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la resposta institucio-
nal a la proposta del Govern de l’Estat de modificació de la 
regulació de les federacions esportives
Tram. 250-00836/10
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre el pagament de les nò-
mines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10
Rebuig p. 27

Proposta de resolució sobre les respostes a la carta 
que el president de la Generalitat va enviar al president de la 
Comissió Europea i als primers ministres o presidents dels 
governs dels estats membres de la Unió Europea
Tram. 250-00867/10
Rebuig p. 27

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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 27

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
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 28
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 32

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 35

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidèn-
cia en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos 
i partícules a l’atmosfera
Tram. 200-00016/10
Text presentat p. 35
Tramitació pel procediment d’urgència p. 42

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada-
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 266) p. 42

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 195) p. 42

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 42

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 43

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

3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya

Procediment per a elegir un membre del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10
Propostes de candidats p. 43

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la incorporació d’ali-
ments de proximitat en les compres de l’Administració i so-
bre l’elaboració d’un pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la tarifació dels proce-
diments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la publicació del llibre «Els altres catalans», de Francesc 
Candel
Tram. 250-00910/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00911/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abrera
Tram. 250-00912/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució de reprovació de la senadora 
Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00914/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la convocatòria de 
subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el plantejament d’atu-
rar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne-
llà de Llobregat
Tram. 250-00917/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aportació a les be-
ques de menjador i el finançament del servei de menjador 
escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la necessitat i la via-
bilitat de convertir en institut l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona
Tram. 250-00920/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la delegació de vot 
dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la protecció dels bos-
cos madurs
Tram. 250-00922/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - 
Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
Tram. 250-00927/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’es-
tació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el garantiment de la rà-
tio de 4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants
Tram. 250-00929/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes 
complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre els problemes estruc-
turals o de manteniment de les comissaries i dependències 
policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00931/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment de la co-
bertura de la xarxa Rescat a les línies de metro
Tram. 250-00932/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a coordinar l’acció conjunta dels Mossos d’Esqua-
dra i les policies locals
Tram. 250-00933/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
per a la reparació, el manteniment i la higienització dels vehi-
cles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00934/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millora-
ment d’altres parcs de bombers
Tram. 250-00936/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació de material d’ofimàtica a les oficines i dependències 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces per a bombers professionals durant el 2014
Tram. 250-00938/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49
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Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el tractament prioritari 
dels problemes relatius als drets humans en les relacions bi-
laterals d’Espanya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la col·laboració en els 
actes commemoratius del cinquantè aniversari del llibre «Els 
altres catalans» de Paco Candel
Tram. 250-00941/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten-
sió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 250-00942/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
del projecte d’intervenció integral del barri de la Ribera, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Alei-
xandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya
Tram. 250-00947/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la Comissió de Segui-
ment del Pacte per a la Infància a Catalunya
Tram. 250-00948/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la carretera de Begues 
BV-2041
Tram. 250-00950/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre els impresos de sol-
licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya
Tram. 250-00951/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - 
Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00952/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra a l’esta-
ció de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00953/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre les pràctiques de tir 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre les mancances de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00955/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el subministrament de 
medicaments als detinguts en les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00956/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xar-
xa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00958/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’ús de la toponímia a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00959/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Progra-
ma de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de 
consum de fruites i hortalisses
Tram. 250-00960/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla quin-
quennal per a la implantació de xarxes protectores contra 
les pedregades
Tram. 250-00961/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de les oficines del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Almacelles i 
Alcarràs
Tram. 250-00963/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una ins-
trucció del Departament de Justícia amb relació a la conti-
nuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10
Presentació p. 64
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3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de 
desembre, de garantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 65

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de de-
sembre, per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10; 212-00005/10
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 66

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació del Grup de 
Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva
Tram. 251-00005/10
Presentació p. 69

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 300-00135/10
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre l’energia
Tram. 300-00136/10
Presentació p. 70

Interpel·lació al Govern sobre l’increment de les ta-
rifes del transport metropolità i el finançament del transport 
públic
Tram. 300-00137/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
Tram. 300-00138/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comu-
nicació
Tram. 300-00139/10
Presentació p. 71

Interpel·lació al Govern sobre les retallades en les 
polítiques de suport a la família
Tram. 300-00140/10
Presentació p. 71

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Substitució de diputats p. 72

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 72

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 207/X, so-
bre el compliment de la normativa de consum i competència 
en la venda i la distribució de cítrics
Tram. 290-00171/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

Control del compliment de la Resolució 208/X, so-
bre l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 290-00172/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 73

Control del compliment de la Resolució 209/X, so-
bre la política agrícola comuna
Tram. 290-00173/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 73

Control del compliment de la Resolució 210/X, so-
bre el control dels purins i la contaminació per nitrats
Tram. 290-00174/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 324/X, so-
bre la transformació de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública
Tram. 290-00279/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 74

Control del compliment de la Resolució 325/X, sobre 
la constitució del consorci cadastral amb l’Administració de 
l’Estat i els municipis
Tram. 290-00280/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 75

Control del compliment de la Resolució 326/X, so-
bre les mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació
Tram. 290-00281/10
Sol·licitud de pròrroga p. 75
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 75

Control del compliment de la Resolució 328/X, so-
bre el manteniment de la plantilla de l’Agència Catalana de 
Notícies
Tram. 290-00283/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 337/X, so-
bre el decret de plantilles i provisió de llocs docents del De-
partament d’Ensenyament
Tram. 290-00292/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 338/X, so-
bre l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 290-00293/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 76

Control del compliment de la Resolució 339/X, so-
bre la modificació del decret que regula el servei escolar de 
transport i de suport a l’Associació de Mares i Pares de l’Es-
cola Herois del Bruc, de Piera, amb relació a les reivindicaci-
ons sobre aquest servei
Tram. 290-00294/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 340/X, so-
bre la presentació d’un pla d’inversions per als centres edu-
catius de Salt i la comarca del Gironès
Tram. 290-00295/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 77

Control del compliment de la Resolució 341/X, so-
bre el lliurament de l’informe del Departament d’Educació 
relatiu a l’Institut de Bruguers, de Gavà
Tram. 290-00296/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78
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Control del compliment de la Resolució 342/X, sobre 
la construcció de l’escola d’Almenar
Tram. 290-00297/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 78

Control del compliment de la Resolució 343/X, sobre 
el compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarra-
gona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 290-00298/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 344/X, so-
bre l’Escola Els Vinyals, de Lliçà de Vall
Tram. 290-00299/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 79

Control del compliment de la Resolució 345/X, sobre 
l’accés a les llars d’infants El Petit Montgrí, de Torroella de 
Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 290-00300/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 346/X, sobre 
el mapa educatiu de l’Hospitalet de Llobregat i sobre l’Escola 
Paco Candel d’aquesta ciutat
Tram. 290-00301/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 80

Control del compliment de la Resolució 351/X, sobre 
la construcció de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinar-
dó, de Barcelona
Tram. 290-00306/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 81

Control del compliment de la Resolució 352/X, so-
bre la promoció de les marques turístiques territorials
Tram. 290-00307/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 81

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 44/X, sobre la 
regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats es-
portives sense ànim de lucre i llur relació amb la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social
Tram. 390-00044/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 82

Control del compliment de la Moció 45/X, sobre 
l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona 
el 2017
Tram. 390-00045/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 83

Control del compliment de la Moció 46/X, sobre la 
situació de la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 390-00046/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 89

Control del compliment de la Moció 48/X, sobre la 
cultura i la política de subvencions culturals
Tram. 390-00048/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 90

Control del compliment de la Moció 49/X, de rebuig 
del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern 
ha d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla
Tram. 390-00049/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 91

Control del compliment de la Moció 65/X del Par-
lament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 92

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el projecte del Govern respecte 
a l’Agència Tributària
Tram. 354-00227/10
Sol·licitud i tramitació p. 93

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el relleu en la presidència de la part catalana de la Co-
missió Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu programa 
de treball
Tram. 354-00233/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució 
de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00248/10
Sol·licitud i tramitació p. 93

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00694/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00695/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença d’Àngel Cercós Casa-
lè, president de l’Agrupació de Fabricants de Ciment, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00696/10
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Jordi Fontcuberta 
Trepat, president de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00697/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de José Luis Mangla-
no Borso, en representació d’ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración, amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00698/10
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00699/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00700/10
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Gonzalo Juste Or-
tega, secretari general de l’Associació Espanyola de Grups 
Empresarials d’Inspecció i Certificació, amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes
Tram. 352-00701/10
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’Ignacio Mosso San-
tiagos, en representació de TÜV Rheinland Ibérica Inspecti-
on, Certification & Testing, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00702/10
Rebuig de la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00703/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00704/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00705/10
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00706/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00707/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00708/10
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00709/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sis-
temes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00710/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
director jurídic de Bureau Veritas, amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00711/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de Qua-
litat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00712/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00713/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00714/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de Carlos Padrós 
Reig, professor titular de dret administratiu de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i expert en seguretat industrial, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00715/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença de Dolors Canals, pro-
fessora titular de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00716/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de Qua-
litat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00717/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00718/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de Certio amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00719/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97
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Proposta de compareixença d’una representació 
d’Atisae amb relació al Projecte de llei que regula el règim ju-
rídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00720/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00721/10
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00722/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00723/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 352-00724/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00725/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00726/10
Decaïment p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00727/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00728/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00729/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb 

relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00730/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00731/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00732/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de Persona Ciència Empresa, de l’Institut Químic de Sarrià, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00733/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gas Natural Distribució amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00734/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00735/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sis-
temes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00736/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes
Tram. 352-00737/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00738/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR-Universitat Rovira 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00739/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100
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Proposta de compareixença de Boris Gehring, con-
seller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i res-
ponsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00740/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00741/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00742/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00743/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00744/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00745/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00746/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00747/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00748/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00749/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Em-

presaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatitza-
ció i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00750/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00751/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00752/10
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00753/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Francisco Vicente 
Gutiérrez, president del Gremi Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00754/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Raúl Rodríguez 
Portero, director de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00755/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00756/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00757/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00758/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00759/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
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te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00760/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00761/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00762/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00763/10
Retirada de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00764/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00765/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00766/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Boris Gehring, con-
seller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i res-
ponsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00767/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Assistència Tècnica Industrial amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00768/10
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00769/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sis-
temes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00770/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00771/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00772/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Inspec-
ció i Certificació amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00773/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Julià Sempere, cap 
del Departament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic 
de Sarrià, amb relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00774/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
del conseller general i cap de compliment normatiu de Bu-
reau Veritas I&F Iberia, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00775/10
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, subdirector general de Qualitat i Seguretat Indus-
trial del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00776/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00777/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00778/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00779/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
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amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00780/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula per l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00781/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00782/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00783/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00784/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00785/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00786/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la fundació Centre d’Informació i Documentació Interna-
cionals a Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00787/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Europeu de la Mediterrània amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00788/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00789/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00790/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00791/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, 
professor titular de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-

celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00792/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Josep M. Castellà 
Andreu, professor de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00793/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Ro-
vira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00794/10
Retirada de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Francesc Morata, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00795/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Gracia Vara-Arri-
bas, experta de l’European Institute of Public Administration 
EIPA Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00796/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00797/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00798/10
Retirada de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Jacint Jordana, di-
rector de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00799/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Eduard Vinyamata, 
director del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00800/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Xavier Solano, ex-
delegat de la Generalitat al Regne Unit, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00801/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Ferran Tarradellas, 
director de la Representació de la Comissió Europea a Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00802/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’Anna Terrón i Cusí, 
de l’Institut de per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat 
de la Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00803/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00804/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Rafael Grasa, pre-
sident de l’Institut Català Internacional per la Pau, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00805/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Carles A. Gasòliba i 
Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00806/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, 
professor titular de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00807/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Joan Colom i Naval, 
president del Consell Català del Moviment Europeu, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00808/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Jordi Vaquer Fa-
nés, director de l’Open Society Initiative for Europe, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00809/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Blanca Vilà Costa, 
professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 352-00810/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Pere Vilanova, ca-
tedràtic de ciència política i administració pública de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00811/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00812/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00813/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Senén Florensa i 
Palau, president executiu de l’Institut Europeu de la Medi-
terrània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00814/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Antònia Sabartés, 
secretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00815/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé 
Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00816/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Maria Àngels Prats 
Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00817/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Santiago Castellà 
i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 352-00818/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Santiago Castellà 
i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 352-00819/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Marçal Girbau Gar-
cia, expert en l’Euroregió i responsable de l’Ostal d’Occità-
nia de Tolosa, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00820/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00821/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00822/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00823/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00824/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00825/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00826/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Victoria Abellán 
Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00827/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113
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Proposta de compareixença d’Anna Badia Martí, 
catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00828/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’Andreu Olesti Rayo, 
catedràtic de relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00829/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’Helena Torroja Ma-
teu, professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00830/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Laura Huici San-
cho, professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00831/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Montserrat Nebre-
ra, professora de ciències jurídiques i polítiques de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00832/10
Retirada de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Manuel Vallbé, pro-
fessor de dret internacional públic i relacions internacionals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00833/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Susana Beltrán, 
professora de dret internacional públic i relacions internacio-
nals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00834/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Clàudia Jiménez, 
professora de dret internacional públic i relacions internacio-
nals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00835/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Caterina Garcia Se-
gura, catedràtica de relacions internacionals de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00836/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Alex Calvo, professor 
de dret internacional de la European University, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00837/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Patrícia Jiménez de 
Parga Maseda, professora de de dret internacional públic 
i relacions internacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00838/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Araceli Mangas Mar-
tín, professora de de dret internacional públic i relacions in-

ternacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00839/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Martín Ortega Car-
celén, professor de de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00840/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Antonio Remiro Bro-
tons, catedràtic de dret internacional de la Universitat Au-
tònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00841/10
Retirada de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00842/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00843/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, 
professor de dret internacional i relacions internacionals de 
la Universitat de Barcelona i president de l’Associació per a 
les Nacions Unides a Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00844/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Manuel Manone-
lles, professor de relacions internacionals de Blanquerna . 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00845/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Jordi Bacaria, di-
rector president de la fundació Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00846/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Mònica Sabata Fer-
nández, presidenta de la Federació d’Organitzacions Cata-
lanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00847/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Jove Cambra Internacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00848/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Horitzó Europa amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00849/10
Retirada de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Projecte Governament Democràtic Mundial 
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amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00850/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Ana Mar Fernández 
Pasarín, professora de ciència política i de l’Administració de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00851/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius 
d’atenció continuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 356-00512/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius 
d’atenció continuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 356-00513/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la 
situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00525/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Co-
missió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnu-
trició infantil
Tram. 356-00526/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença del director gerent de 
l’Institut Català de la Salut davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00527/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de Salut Pública davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui l’evolució de l’enquesta de salut de Catalunya pel 
que fa a la població infantil
Tram. 356-00528/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de 
la Infància perquè exposi el projecte de decret de procedi-
ment i mesures de protecció dels infants i adolescents en si-
tuació de risc, desemparament o guarda protectora
Tram. 356-00549/10
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la reducció dels mòduls dels cen-
tres residencials d’acció educativa
Tram. 356-00550/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Save the Children davant la Comissió de la Infància per-
què informi sobre les mesures integrals que proposa per a la 
protecció de la infància davant la violència
Tram. 356-00562/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les polí-

tiques de boscos, gestió forestal, parcs naturals i protecció 
del medi natural i la biodiversitat
Tram. 356-00586/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Noemí Santiveri i 
Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una 
Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informin sobre el model d’escola
Tram. 356-00595/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Go-
vern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil 
a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 356-00597/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Go-
vern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil 
a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
Tram. 356-00599/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de la secretària ge-
neral del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè in-
formi sobre l’ordre que prohibeix als agents rurals de de-
nunciar irregularitats urbanístiques fora dels espais naturals 
protegits
Tram. 356-00600/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Associacions d’Implants Coclears davant la 
Comissió de Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats 
de l’entitat
Tram. 356-00603/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre el canvi de la seu de la 
regió d’emergències de Girona
Tram. 356-00604/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del director dels Ser-
veis Territorials d’Interior a Girona davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre el canvi de la seu de la regió 
d’emergències de Girona
Tram. 356-00605/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de la secretària ge-
neral de Benestar Social i Família davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, 
atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social 
i Família, corresponent al 2011
Tram. 362-00003/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença del director general de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Sindicatura de 
Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament, corresponent al 2011
Tram. 362-00004/10
Sol·licitud p. 119
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre els objectius del seu departament
Tram. 355-00047/10
Substanciació p. 119

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
sistema d’espais naturals protegits
Tram. 355-00063/10
Substanciació p. 119

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a 
Catalunya
Tram. 355-00096/10
Substanciació p. 119

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’im-
pacte de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat 
de mercat
Tram. 355-00111/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 119

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

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00364/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 119

Compareixença de Boris Gehring, conseller dele-
gat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00365/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00366/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació del Gremi de 
Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra 
Incendis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00367/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació del Gremi Em-
presarial d’Ascensors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00368/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que 

regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00369/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00370/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal-
ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de 
Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00371/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00372/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00373/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00374/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00375/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00376/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei que re-
gula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00377/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00378/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte 
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de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00379/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00380/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Carlos Padrós Reig, professor 
titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i expert en seguretat industrial, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00381/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de l’Entitat 
Avaluadora de Riscos EAR - Universitat Rovira i Virgili amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00382/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’una representació de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00383/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresi-
dent d’ENAC i ex-sotsdirector general de Qualitat i Segu-
retat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00384/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença d’una representació del Depar-
tament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00385/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00386/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 123

Compareixença del secretari d’Habitatge davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 357-00405/10
Substanciació p. 123

Compareixença del director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 
3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 357-00406/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 

presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat 
del sector
Tram. 357-00433/10
Substanciació p. 123

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòli-
ca i l’actualitat del sector
Tram. 357-00435/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació d’Ecoembes i 
d’Ecovidrio davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre l’evolució dels sistemes integrats de gestió 
de residus d’envasos i de vidre
Tram. 357-00512/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la mal-
nutrició infantil
Tram. 357-00564/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’una representació de la Socie-
tat Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de 
la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00565/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença del secretari general de Salut Pú-
blica davant la Comissió de la Infància per a explicar l’evo-
lució de l’enquesta de salut de Catalunya pel que fa a la po-
blació infantil
Tram. 357-00566/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença de la directora general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància 
per a explicar la reducció dels mòduls dels centres residen-
cials d’acció educativa
Tram. 357-00567/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’una representació de Save the 
Children davant la Comissió de la Infància per a informar so-
bre les mesures integrals que proposa per a la protecció de 
la infància davant la violència
Tram. 357-00568/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’una representació de la Cecot 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00569/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 124

Compareixença d’una representació de la Cambra 
de Comerç de Barcelona davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00570/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Compareixença d’una representació de la Intersin-
dical-CSC davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00571/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 125

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2012
Tram. 359-00009/10
Substanciació p. 125
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 27
Convocada per al dia 26 de febrer de 2014 p. 125

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

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics cor-
responent al 2013
Tram. 334-00054/10
Presentació p. 126

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la diversitat i la igualtat a la televisió
Tram. 337-00024/10
Presentació p. 127

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la diversitat i la igualtat a la televisió i Respostes al lli-

bre verd de la Comissió Europea sobre la convergència ple-
na del món audiovisual
Tram. 337-00025/10
Presentació p. 127

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre els estereotips de gènere en la publicitat de joguines 
durant la campanya de Nadal 2013-2014
Tram. 337-00026/10
Presentació p. 127

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2014
Tram. 231-00002/10
Proposta al Ple p. 127

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de neteja de les dependèn-
cies del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00003/10
Formalització del contracte p. 128
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic
Tram. 200-00011/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 249)

En el BOPC 249, del 27 de gener de 2014

A l’article 30.3

On hi diu: 

3. Es modifica el punt 5.3 de l’article 4.3-5 del capítol 
III del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«5.3 Si la modificació consisteix en el canvi de titula-
ritat dels èquids d’una explotació ramadera de repro-
ducció o d’engreix, la taxa és de 2,5 euros pel primer 
animal i de 0,15 euros per a la resta.»

Hi ha de dir: 

3. Es modifica el punt 5.3 de l’article 4.3-5 del capítol 
III del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«5.3. Per la modificació de dades del document d’iden-
tificació equina (DIE o passaport) per a èquids de cri-
ança i renda: 2,50 euros. Si la modificació consisteix 
en el canvi de titularitat dels èquids d’una explotació 
ramadera de reproducció o d’engreix, la taxa és de 2,50 
euros pel primer animal i de 0,15 euros per a la resta.»

A l’article 113

On hi diu: 

Article 113. Addició d’un capítol VIII al títol 
XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya

S’afegeix un capítol, el VIII, al títol XXVI del text re-
fós de la Llei de taxes [...], amb el text següent: 

«Capítol VIII. Taxa per la inscripció i modificació de 
dades en el Registre de centres i entitats de formació 
professional per a l’ocupació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya

»Article 26.8-1. Fet imposable

»[...]

»Article 26.8-2. Subjecte passiu

»[...]

»Article 26.8-3. Acreditament

»[...]

»Article 26.8-4. Quota

»[...]»

Hi ha de dir: 

Article 113. Addició d’un cApítol Vi Al títol XXVi 
del teXt refós de lA llei de tAXes i preus públics de lA 
GenerAlitAt de cAtAlunyA

S’afegeix un capítol, el VI, al títol XXVI del text refós 
de la Llei de taxes [...], amb el text següent: 

«Capítol VI. Taxa per la inscripció i modificació de 
dades en el Registre de centres i entitats de formació 
professional per a l’ocupació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya

»Article 26.6-1. Fet imposable

»[...]

»Article 26.6-2. Subjecte passiu

»[...]

»Article 26.6-3. Acreditament

»[...]

»Article 26.6-4. Quota

»[...]»

A l’article 114

On hi diu: 

Article 114. Addició d’un capítol IX al títol 
XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya

S’afegeix un capítol, el IX, al títol XXVI del text refós 
de la Llei de taxes [...], amb el text següent: 

«Capítol IX. Taxa d’autorització i seguiment d’entitats 
acreditades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
impartir accions formatives de certificats de professio-
nalitat no finançades amb fons públics

»Article 26.9-1. Fet imposable

»[...]

»Article 26.9-2. Subjecte passiu

»[...]
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»Article 26.9-3. Acreditament

»[...]

»Article 26.9-4. Quota

»[...]»

Hi ha de dir: 

Article 114. Addició d’un cApítol Vii Al títol XXVi 
del teXt refós de lA llei de tAXes i preus públics de lA 
GenerAlitAt de cAtAlunyA

S’afegeix un capítol, el VII, al títol XXVI del text refós 
de la Llei de taxes [...], amb el text següent: 

«Capítol VII. Taxa d’autorització i seguiment d’entitats 
acreditades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
impartir accions formatives de certificats de professio-
nalitat no finançades amb fons públics

»Article 26.7-1. Fet imposable

»[...]

»Article 26.7-2. Subjecte passiu

»[...]

»Article 26.7-3. Acreditament

»[...]

»Article 26.7-4. Quota

»[...]»

A la disposició final tretzena, lletra a

On hi diu: 

a) Les alteracions que tot seguit s’especifiquen de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, les quals 
entren en vigor de la manera següent: 

– La modificació (per via de l’article 174.13 de la llei 
present) de l’article 55 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, la derogació (per via 
de l’article 174.13 de la llei present) de l’article 56.1.b 
del text refós esmentat, i la derogació (per via de l’arti-
cle 174.20 de la llei present) de l’article 40 [...].

Hi ha de dir: 

a) Les alteracions que tot seguit s’especifiquen de la le-
gislació en matèria d’aigües de Catalunya, les quals 
entren en vigor de la manera següent: 

– La modificació (per via de l’article 174.12 de la llei 
present) de l’article 55 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, la derogació (per via de 
l’article 174.13 de la llei present) de l’article 56.1.b del 
text refós esmentat, i la derogació (per via de l’article 
174.19 de la llei present) de l’article 40 [...].

Llei d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 266)

En el BOPC 266, a la pàg. 7

A l’article 2.1.i

On hi diu: 

«i) Els establiments comercials, de venda personalit-
zada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals si-
guin petites o mitjanes empreses que no pertanyin a 
grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix 
nom comercial, sempre que la superfície de venda no 
superi els 150 m² i tinguin una oferta orientada essen-
cialment a productes de compra quotidiana d’alimen-
tació. [...]»

Hi ha de dir: 

«i) Els establiments comercials, de venda personalitza-
da o en règim d’autoservei, els titulars dels quals siguin 
petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups 
empresarials, sempre que la superfície de venda no su-
peri els 150 m² i tinguin una oferta orientada essencial-
ment a productes de compra quotidiana d’alimentació. 
[...]»

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació de la relació de llocs de treball 
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00003/10

Aprovació
Mesa ampliada, 18.02.2014

Mesa Ampliada del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda 
el 18 de febrer de 2014, d’acord amb l’article 29.3.i i 4 
del Reglament i l’article 45 dels Estatuts del règim i el 
govern interior, ha aprovat la modificació i actualitza-
ció de la Relació de llocs de treball del Parlament de 
Catalunya.

1. Departament de Relacions Parlamentàries i Projec-
ció Institucional

Baixa per supressió de llocs de treball
Nom del lloc: responsable de la botiga 
Grup: C1
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Nivell: 10
Tipus: singular
Nombre de places: 1
Centre de dependència: Departament de Relacions 
Parlamentàries i Projecció Institucional 

Nom del lloc: ajudant de la botiga
Grup: C2
Nivell: 4
Tipus: base
Nombre de places: 1
Centre de dependència: Departament de Relacions 
Parlamentàries i Projecció Institucional.

2. Departament d’Infraestructures, Equipaments i Se-
guretat
Baixa per supressió de llocs de treball
Nom del lloc: ajudant de magatzem
Grup: C2
Nivell: 3
Tipus: singular
Nombre de places: 1
Centre de dependència: Departament d’Infraestructu-
res, Equipaments i Seguretat

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 494/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els resultats de l’informe del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya amb relació a la viabilitat eco-
nòmica del canal Segarra-Garrigues
Tram. 250-00760/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 10, 29.01.2014, DSPC-C 312

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 29 
de gener de 2014, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la presentació de l’Informe del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible sobre 
la viabilitat econòmica del canal Segarra-Garrigues 
(tram. 250-00760/10), presentada pel Grup Parlamen-

tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a lliurar als 
grups parlamentaris els resultats de l’informe elaborat 
pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sosteni-
ble de Catalunya sobre la viabilitat econòmica del ca-
nal Segarra-Garrigues.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 495/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la Reserva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 10, 29.01.2014, DSPC-C 312

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la reserva de la biosfera de les Terres de 
l’Ebre (tram. 250-00832/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, arran de la declaració per 
la UNESCO de les Terres de l’Ebre com a reserva de 
la biosfera, insta el Govern a: 

a) Articular els instruments d’administració i de par-
ticipació social més adequats per a la gestió de la Re-
serva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, que per-
metin de treballar conjuntament i col·lectivament en la 
implementació de les mesures i actuacions que siguin 
convenients.

b) Accelerar les millores de les infraestructures viàries 
per a garantir la millora dels accessos i facilitar la mo-
bilitat dels visitants.
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c) Impulsar la denominació específica Ebrebiosfera per 
a tots els productes i serveis que es puguin comercialit-
zar com a propis, amb els requisits de qualitat necessaris.

d) Promoure i afavorir la millora i l’ampliació de ser-
veis turístics, per a poder cobrir la demanda que es 
vagi generant.

e) Garantir la protecció i la cura dels espais que con-
formen el nucli de l’Ebrebiosfera, per poder millo-
rar-ne el coneixement, el gaudi i la pervivència.

f) Emprendre una campanya de difusió i reconeixe-
ment, d’àmbit internacional, que doni a conèixer el va-
lor especial de l’única gran reserva de la biosfera de la 
Mediterrània occidental.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2014

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 521/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa de les obres de cons-
trucció del centre d’atenció primària de la 
unitat d’actuació 3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona
Tram. 250-00379/10, 250-00454/10, 250-00458/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el reinici de les obres de construcció del 
centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona (tram. 250-00379/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18116), la 
Proposta de resolució sobre la represa de les obres del 
centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona (tram. 250-00454/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26011), i la Proposta de resolució 
sobre les obres de construcció i la posada en marxa del 
centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona (tram. 250-00458/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les actuacions necessàries per a reprendre de 
manera immediata les obres de tancament i finalitza-
ció del centre d’atenció primària de la unitat d’actuació 
3 (UA3) del barri del Guinardó, a Barcelona, previst a 
l’illa d’equipaments del mercat del Guinardó.

b) Fer que, posteriorment, dins el primer semestre del 
2014, el Departament de Salut traslladi la dotació ma-
terial i de personal des del CAP Passeig de Maragall 
al nou centre d’atenció primària.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 522/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cessió d’ús d’uns locals de la 
Tresoreria de la Seguretat Social i la posada 
en marxa d’un programa sanitari i social al 
CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00444/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la cessió d’ús d’uns locals de la Tresoreria 
de la Seguretat Social i la posada en marxa d’un pro-
grama sanitari i social al CAP Guineueta (tram. 250-
00444/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Persistir en la negociació amb la Tresoreria de la Se-
guretat Social per a aconseguir la cessió d’ús dels lo-
cals de què és propietària al passeig de Valldaura 135 
de Barcelona, adjunts al CAP Guineueta.

b) Posar en marxa en aquest espai, tan bon punt es mate-
rialitzi la cessió d’ús dels locals adossats al CAP Guine-
ueta, un programa sanitari i social per a la gent gran del 
barri de la Guineueta coordinat conjuntament per l’Insti-
tut Català de la Salut i el Consorci Sanitari de Barcelona.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell
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Resolució 523/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’emplaçament d’una base d’am-
bulàncies de suport vital avançat al CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’emplaçament d’una parada d’ambulàn-
cies medicalitzades al CAP Guineueta, de Barcelona 
(tram. 250-00455/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21148) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 26010).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emplaçar 
al CAP Guineueta, de Barcelona, una base d’ambulàn-
cies de suport vital avançat per al trasllat de pacients 
a urgències.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 524/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels llocs de tre-
ball del servei d’urgències nocturnes del 
CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac (tram. 250-00439/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21149), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 26012) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 26044).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
els llocs de treball dels professionals sanitaris encarre-
gats de prestar el servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 525/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la planificació sanitària i la reor-
denació hospitalària del Baix Llobregat
Tram. 250-00443/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la planificació sanitària del Baix Llobregat 
per al període 2013-2020 i sobre l’Hospital de Vilade-
cans (tram. 250-00443/10), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 26013) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26045).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar, en el termini de sis mesos, la planificació 
sanitària i la reordenació hospitalària del Baix Llobre-
gat, que ha d’incloure: 

1r. La funció de l’Hospital de Viladecans com a hos-
pital medicoquirúrgic de proximitat de referència per 
a Viladecans, Castelldefels, Gavà, Begues i Sant Cli-
ment de Llobregat.

2n. El model de cooperació sanitària i sociosanitària 
en xarxa territorial del sector sanitari Baix Llobregat 
Centre–Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.
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b) Aprovar el projecte executiu d’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans i prioritzar-ne la construcció tan avi-
at com les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

c) Presentar, un cop definida la planificació sanitària 
del Baix Llobregat, davant dels alcaldes, les entitats i 
els agents implicats del territori el pla per a l’Hospital 
de Viladecans i el pla del delta del Llobregat.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 526/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels serveis de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre el manteniment dels serveis de l’Hospital 
de Viladecans (tram. 250-00674/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 40550).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
els serveis actuals de l’Hospital de Viladecans i l’ali-
ança estratègica amb l’Hospital de Bellvitge.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 527/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00752/10

Adopció

Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de febrer 
de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’Hospital de Viladecans (tram. 250-00752/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 42223), 
pel Grup Mixt (reg. 45685) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 46285).

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’Hospital de Viladecans 
com a hospital de referència per a Viladecans, Ga-
và, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat 
(Baix Llobregat) amb l’actual cartera de serveis i ni-
vell de complexitat.

b) En funció de les disponibilitats pressupostàries i 
dels criteris de contractació d’activitat dels hospitals 
d’aguts però en tot cas amb una variació mai inferior 
a la mitjana del conjunt del sistema hospitalari català, 
garantir per mitjà del contracte del centre la suficièn-
cia financera anual de l’Hospital de Viladecans per a 
la continuïtat de la cartera de serveis actual i l’incre-
ment futur, i també la capacitat futura d’assolir la de-
manda assistencial, mèdica i quirúrgica, del Baix Llo-
bregat.

c) Elaborar el pla funcional de l’Hospital de Vilade-
cans abans de l’estiu del 2014 i planificar dins el perío-
de 2015-2018 l’execució de l’ampliació del nou hospital 
d’acord amb el pla funcional per a garantir l’adequada 
prestació de la cartera de serveis i la cobertura de les 
necessitats de la població de referència.

d) Mantenir l’activitat de l’Hospital de Viladecans i, 
d’acord amb la planificació dels serveis per al 2014, 
analitzar la possibilitat d’incrementar-la.

e) Mantenir l’aliança estratègica i la cooperació entre 
l’Hospital de Viladecans, dins l’Institut Català de la 
Salut, i l’Hospital de Bellvitge.

f) Informar els alcaldes de Viladecans, Gavà, Castell-
defels, Begues i Sant Climent de Llobregat, i també 
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les entitats i els agents implicats, sobre el pla director i 
funcional de l’Hospital de Viladecans.

g) Valorar la ràtio de pacients per metge de cadascun 
dels centres de salut de Castelldefels, Gavà, Vilade-
cans, Begues i Sant Climent, i també les llistes d’es-
pera de l’Hospital de Viladecans, dels centres d’aten-
ció primària i del centre d’especialitats, i dotar-los dels 
recursos humans facultatius i materials necessaris per 
a cobrir les possibles deficiències dels dits centres, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries però en 
tot cas amb una variació mai inferior a la mitjana del 
conjunt del sistema hospitalari català.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 528/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre un nou model d’atenció pediàtri-
ca integral al Prat de Llobregat
Tram. 250-00486/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre un nou model d’atenció pediàtrica integral 
al Prat de Llobregat (tram. 250-00486/10), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 28086) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28121).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
a l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
el model d’atenció pediàtrica integral per al municipi, 
que reforci els elements preventius i de promoció de 
la salut i que tingui en compte, d’una banda, una ma-
jor cobertura horària de l’atenció pediàtrica ordinària, 
que inclogui els dissabtes, i de l’altra el manteniment 
de l’atenció d’urgències pediàtriques les vint-i-quatre 
hores del dia els set dies de la setmana.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 529/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament del protocol d’actua-
ció amb relació a la lipoatròfia semicircular
Tram. 250-00495/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la revisió del protocol d’actuació sobre la li-
poatròfia semicircular (tram. 250-00495/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Socialista (reg. 27168) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 28104).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar desplegant el protocol d’actuació amb re-
lació a la lipoatròfia semicircular quan es detectin si-
tuacions que requereixin actuacions per sospites fona-
mentades reconegudes.

b) Elaborar un protocol d’actuació amb relació a la li-
poatròfia en l’àmbit escolar amb la participació dels de-
partaments de Salut i d’Ensenyament si els resultats de 
la investigació sobre possibles casos de lipoatròfia semi-
circular n’indiquen l’existència entre la població infantil.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 530/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la negociació dels canvis en els 
horaris d’obertura dels centres d’atenció pri-
mària del Vallès Occidental
Tram. 250-00544/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el manteniment dels horaris d’obertura 
dels centres d’atenció primària del Vallès Occidental 
a l’estiu (tram. 250-00544/10), presentada pel Grup 
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Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30991) i pel Grup Mixt (reg. 31073).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir que, per al proper estiu, qualsevol plantejament de 
canvi dels horaris d’obertura de la resta de l’any dels 
centres d’atenció primària del Vallès Occidental es ne-
gociarà abans amb els ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 531/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el retorn de l’activitat quirúrgica 
als hospitals públics de la regió sanitària de 
Girona
Tram. 250-00550/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el retorn de l’activitat quirúrgica als 
hospitals públics de regió sanitària de Girona (tram. 
250-00550/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 30992) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 31028).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Retornar a l’activitat quirúrgica del 2010 al llarg del 
2014 i el 2015, en el mínim temps possible i a mesu-
ra que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, 
habilitant les partides pressupostàries necessàries als 
hospitals públics de la regió sanitària de Girona –Hos-
pital de Figueres, Hospital Sant Jaume d’Olot, Hos-
pital Santa Caterina de Salt, Hospital Comarcal de la 
Selva–, i mantenir l’activitat del 2012 a l’Hospital Jo-
sep Trueta de Girona, a l’Hospital de Campdevànol, 

a l’Hospital de Palamós i a l’Hospital Sant Jaume de 
Calella.

b) Revisar la compra d’activitat quirúrgica programada 
per als anys 2014 i següents de la Clínica Girona i de 
la Clínica Salus Infirmorum, i prioritzar la xarxa hos-
pitalària de titularitat pública, que pot assumir més in-
tervencions.

c) Garantir que el projecte «Créixer, innovar i millorar 
en salut» (CIMS) no propiciï la pèrdua de l’activitat 
assistencial ni a cadascun dels centres ni globalment.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

La secretària en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Marta Pascal i Capdevila Albert Batet i Canadell

Resolució 532/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Associació Provincial de Laringec-
tomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 12, 06.02.2014, DSPC-C 325

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 6 de fe-
brer de 2014, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’Associació de Laringectomitzats de 
Lleida (tram. 250-00564/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30988) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 31030).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Col·laborar amb l’Associació Provincial de Larin-
gectomitzats de Lleida i amb mutilats de la veu de la 
província per a treballar coordinadament en els ser-
veis de rehabilitació i otorinolaringologia i en el pro-
grama de deshabituació del tabac del Servei Català de 
la Salut.

b) Garantir que es continuïn fent les campanyes pre-
ventives relatives al càncer de laringe.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

El secretari en funcions El president  
de la Comissió  de la Comissió
Roger Montañola i Busquets Albert Batet i Canadell
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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 declaració de 
la Roca del Vallès com a municipi turístic
Tram. 250-00771/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 341.

Proposta de resolució sobre la resposta ins-
titucional a la proposta del Govern de l’Estat 
de modificació de la regulació de les federa-
cions esportives
Tram. 250-00836/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les nòmines i les pagues extres als inspec-
tors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de resolució sobre les respostes a la 
carta que el president de la Generalitat va en-
viar al president de la Comissió Europea i als 
primers ministres o presidents dels governs 
dels estats membres de la Unió Europea
Tram. 250-00867/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

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 d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
sessió tinguda el 18 de febrer de 2014, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei d’accessibilitat (tram. 200-00002/10) i les es-
menes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponèn-
cia és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Anna Figueras i Ibàñez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Bosch Cuenca

Grup Parlamentari Socialista
Núria Segú Ferré

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael López i Rueda

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt
David Fernàndez i Ramos

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió 
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern
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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

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CEO, 16.01.2014

Grup Parlamentari de Ciutadans

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00694/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00695/10)

– Proposta de compareixença d’Àngel Cercós Casalè, 
president de l’Agrupació de Fabricants de Ciment, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00696/10)

– Proposta de compareixença de Jordi Fontcuberta 
Trepat, president de l’Associació de Distribuïdors de 
Gasoil de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00697/10)

– Proposta de compareixença de José Luis Manglano 
Borso, en representació d’ECA, Entidad Colaboradora 
de la Administración, amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00698/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00699/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00700/10)

– Proposta de compareixença de Gonzalo Juste Or-
tega, secretari general de l’Associació Espanyola de 

Grups Empresarials d’Inspecció i Certificació, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00701/10)

– Proposta de compareixença d’Ignacio Mosso San-
tiagos, en representació de TÜV Rheinland Ibérica 
Inspection, Certification & Testing,amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00702/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes (tram. 352-00703/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00704/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00705/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00706/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00707/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00708/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00709/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i 
Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00710/10)
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– Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
director jurídic de Bureau Veritas, amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00711/10)

– Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de 
Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00712/10)

Grup Parlamentari Socialista

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes (tram. 352-00713/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00714/10)

– Proposta de compareixença de Carlos Padrós Reig, 
professor titular de dret administratiu de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i expert en seguretat in-
dustrial, amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00715/10)

– Proposta de compareixença de Dolors Canals, pro-
fessora titular de dret administratiu de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00716/10)

– Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdirector general de 
Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00717/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00718/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Certio amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00719/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’Atisae amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00720/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00721/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00722/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00723/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00724/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00725/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00726/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00727/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00728/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00729/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya 
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amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00730/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00731/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00732/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Persona Ciència Empresa, de l’Institut Químic de Sar-
rià, amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00733/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Gas Natural Distribució amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00734/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00735/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i 
Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00736/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00737/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00738/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR-Universitat Ro-
vira amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00739/10)

– Proposta de compareixença de Boris Gehring, con-
seller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i 

responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup 
TÜV Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00740/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00741/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00742/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00743/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes (tram. 352-00744/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00745/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00746/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00747/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00748/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00749/10)
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– Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Associacions Territorials 
d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, 
Climatització i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00750/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00751/10)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00752/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00753/10)

– Proposta de compareixença de Francisco Vicente 
Gutiérrez, president del Gremi Empresarial d’Ascen-
sors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00754/10)

– Proposta de compareixença de Raúl Rodríguez Por-
tero, director de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que re-
gula el règim jurídic aplicable a la seguretat industri-
al dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00755/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes (tram. 352-00756/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00757/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00758/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00759/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00760/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 352-00761/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00762/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00763/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00764/10).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00765/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00766/10)

– Proposta de compareixença de Boris Gehring, con-
seller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i 
responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup 
TÜV Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00767/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’Assistència Tècnica Industrial amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes (tram. 352-00768/10)
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– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00769/10)

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i 
Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00770/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00771/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00772/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Ins-
pecció i Certificació amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00773/10)

– Proposta de compareixença de Julià Sempere, cap 
del Departament d’Enginyeria Química de l’Institut 
Químic de Sarrià, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00774/10)

– Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
del conseller general i cap de compliment normatiu de 
Bureau Veritas I&F Iberia, amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00775/10)

– Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz 
Muñoz, subdirector general de Qualitat i Seguretat In-
dustrial del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00776/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió d’Empresa i Ocupació, 

13.02.2014, DSPC-C 336

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 353-00364/10)

– Compareixença de Boris Gehring, conseller dele-
gat de la Divisió de Serveis de la Indústria i respon-
sable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup TÜV 
Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 353-
00365/10)

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 353-00366/10)

– Compareixença d’una representació del Gremi de 
Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes 
contra Incendis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes (tram. 353-00367/10)

– Compareixença d’una representació del Gremi Em-
presarial d’Ascensors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 353-00368/10)

– Compareixença d’una representació de l’Agrupació 
de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la segure-
tat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes(tram. 353-00369/10)

– Compareixença d’una representació de l’Associació 
de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 353-00370/10)

– Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris 
Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització 
i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 353-00371/10)

– Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació 
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al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 353-00372/10)

– Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 353-00373/10)

– Compareixença d’una representació del Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes((tram. 353-00374/10)

– Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 353-00375/10)

– Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 353-00376/10)

– Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 353-00377/10)

– Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 353-00378/10)

– Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 353-00379/10)

– Compareixença d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 353-00380/10)

– Compareixença de Carlos Padrós Reig, professor ti-
tular de dret administratiu de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i expert en seguretat industrial, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 353-00381/10)

– Compareixença d’una representació de l’Entitat Ava-
luadora de Riscos EAR - Universitat Rovira i Virgili 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 353-00382/10)

– Compareixença d’una representació de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 353-00383/10)

– Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresi-
dent d’ENAC i ex-sotsdirector general de Qualitat i 
Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que re-
gula el règim jurídic aplicable a la seguretat industri-
al dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 353-00384/10)

– Compareixença d’una representació del Departa-
ment d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de 
Sarrià amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 353-
00385/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes (tram. 353-00386/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

– Proposta de compareixença de José Luis Manglano 
Borso, en representació d’ECA, Entidad Colaboradora 
de la Administración, amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00698/10)

– Proposta de compareixença de Gonzalo Juste Or-
tega, secretari general de l’Associació Espanyola de 
Grups Empresarials d’Inspecció i Certificació, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00701/10)

– Proposta de compareixença d’Ignacio Mosso Santia-
gos, en representació de TÜV Rheinland Ibérica Ins-
pection, Certification & Testing, amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00702/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00705/10)

– Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
director jurídic de Bureau Veritas, amb relació al Pro-
jecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes (tram. 352-00711/10)
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– Proposta de compareixença de Dolors Canals, pro-
fessora titular de dret administratiu de la Universitat 
de Girona, amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00716/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Certio amb relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00719/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’Atisae amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00720/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00723/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00732/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Gas Natural Distribució amb relació al Projecte de llei 
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00734/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00738/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim jurídic apli-
cable a la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes (tram. 352-00752/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels es-
tabliments, les instal·lacions i els productes (tram. 352-
00766/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’Assistència Tècnica Industrial amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable a la se-
guretat industrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes (tram. 352-00768/10)

– Proposta de compareixença d’una representació 
d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00772/10)

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Ins-
pecció i Certificació amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 352-00773/10)

– Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, 
del conseller general i cap de compliment normatiu de 
Bureau Veritas I&F Iberia, amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes (tram. 352-00775/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials retirades

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurí-
dic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes (tram. 352-00763/10)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials decaigudes

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes (tram. 
352-00726/10)
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Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 55883).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2014.

Projecte de llei de creació de l’impost sobre 
les emissions contaminants d’òxids de nitro-
gen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre la producció ter-
monuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient i de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera
Tram. 200-00016/10

Text presentat
Reg. 55135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
11 de febrer de 2014, s’ha pres, entre d’altres, l’acord 
que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, 
s’aprova la iniciativa SIG13ECO1424 Avantprojecte de 
llei de creació de l’impost sobre les emissions conta-
minants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produ-
eix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència 
en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de ga-
sos i partícules a l’atmosfera, i s’autoritza l’esmentat 
conseller perquè el presenti al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, l’11 de febrer de 2014.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de creació de l’impost sobre les 
emissions contaminants d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, 
de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica per la seva incidència en 
el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de 
gasos i partícules a l’atmosfera

Preàmbul

I

A partir de les recomanacions de la Unió Europea so-
bre l’adopció de mesures de fiscalitat mediambiental, 
hom es planteja la possibilitat de crear noves figures 
tributàries en aquest àmbit.

Així, doncs, aquesta Llei té per objecte la creació, 
com a tributs propis de la Generalitat de Catalunya, de 
l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comerci-
al, de l’impost sobre la producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient 
i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera.

Els nous impostos es configuren des d’una doble ves-
sant; d’una part, el seu caràcter extrafiscal pretén ori-
entar el comportament dels agents econòmics afectats, 
amb la interiorització dels costos no desitjats i de les 
externalitats negatives que generen amb llur activitat, 
essent l’objectiu la seva contribució a la millora i pre-
servació del medi ambient. D’una altra, esdevenen ins-
truments de política econòmica i, en aquest sentit, no 
es pot negligir que hi concorre també una finalitat fis-
cal, per tal com amb la seva exacció s’obtindran in-
gressos addicionals que han de permetre subvenir, en 
part, les despeses i inversions públiques en matèria de 
medi ambient i, en general, les polítiques de foment de 
la preservació i millora de la qualitat del medi.

La Llei, amb un total de 33 articles, s’estructura en 
cinc títols, tres disposicions addicionals, una dispo-
sició derogatòria i tres disposicions finals. El primer 
títol regula les disposicions preliminars i el segon, 
tercer i quart estan dedicats a cada un dels nous im-
postos; el títol V, per la seva part, conté les normes co-
munes aplicables a tots tres tributs.

II

El títol II regula l’impost sobre les emissions contami-
nants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix 
l’aviació comercial. La seva creació suposa una inno-
vació en el nostre ordenament jurídic, atès que els pre-
cedents més propers són a França, Alemanya i Regne 
Unit.

Des del punt de vista de la normativa vigent en matè-
ria de medi ambient, la Llei 22/1983, de 21 de novem-
bre, de protecció de l’ambient atmosfèric, estableix que 
el Govern de la Generalitat ha de declarar una zona 
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determinada com a zona de protecció especial, si es 
constata que en aquell sector del territori s’ultrapassen 
els nivells de situació admissible pel que fa a la qua-
litat de l’aire. La declaració de zona de protecció es-
pecial comporta la formulació d’un pla d’actuació que 
ha d’indicar les mesures que cal prendre, els mitjans 
econòmics o d’altre ordre que cal emprar i les entitats 
i els òrgans encarregats d’executar-lo. Una de les me-
sures citades en aquest pla és la creació d’un impost 
sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial de pas-
satgers. Seguint aquest línia d’actuació, l’impost que 
ara es crea té per objecte gravar les emissions d’òxids 
de nitrogen efectuades per l’aviació comercial durant 
les fases de rodatge d’entrada i sortida, l’enlairament 
i l’aterratge, pel dany que provoquen en la qualitat de 
l’aire de la zona.

A continuació, el títol III regula l’impost sobre la pro-
ducció termonuclear d’energia elèctrica per la incidèn-
cia que té en el medi ambient. El seu precedent més 
immediat el trobem a la Comunitat Valenciana que, 
mitjançant la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de me-
sures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’or-
ganització de la Generalitat, crea l’impost sobre activi-
tats que incideixen en el medi ambient, constituint un 
dels seus fets imposables el dany, l’impacte, l’afecció i 
el risc derivat de la producció d’energia elèctrica.

L’impost que es crea ara té per objecte gravar l’im-
pacte i l’eventual dany en el medi ambient derivats de 
la realització de l’activitat de producció termonucle-
ar d’energia elèctrica efectuada en el territori de Ca-
talunya. La creació d’aquest impost comporta, al seu 
torn, la modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, que regula el grava-
men de protecció civil que grava les centrals nuclears, 
de manera que aquestes queden, a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, excloses de tributació del gra-
vamen.

Finalment, el títol IV conté els preceptes dedicats a l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera.

Totes les avaluacions efectuades en els darrers anys 
posen de manifest que, tot i les mesures posades en 
marxa en les darreres dècades, encara existeixen ni-
vells de contaminació amb efectes adversos molt sig-
nificatius per la salut humana i el medi, especialment 
en les aglomeracions urbanes i en les zones on es pro-
dueix determinada concentració d’activitats industri-
als. En l’àmbit europeu, en el marc d’aplicació de la 
Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions in-
dustrials, cal prendre mesures per evitar, reduir i, sem-
pre que sigui possible, eliminar la contaminació deri-
vada de les activitats industrials de conformitat amb el 
principi de «qui contamina paga» i el principi de pre-
venció de la contaminació. El control ha de prioritzar 
les intervencions en les fonts d’origen, assegurant una 
gestió prudent dels recursos naturals i tenint en comp-

te, sempre que calgui, la situació socioeconòmica i les 
especificitats locals d’allà on es desenvolupa l’activitat 
industrial.

En aquest context es crea aquesta figura impositiva 
com a instrument d’estímul i incentiu a la reducció de 
la contaminació atmosfèrica, amb la implementació de 
millores tècniques per reduir les emissions atmosfèri-
ques industrials i, per tant, millorar la qualitat de l’aire 
dels ciutadans propers a activitats industrials. Aquest 
tribut no és desconegut en el nostre ordenament jurí-
dic; així, d’altres comunitats autònomes ja tenen apro-
vats impostos similars com Aragó, Castella - la Man-
xa, la Regió de Múrcia, Galícia i Andalusia.

El títol V recull els preceptes d’aplicació a tots i cadas-
cun dels tributs nous, i que es refereixen a aspectes de 
gestió, recaptació i inspecció; el règim d’infraccions i 
sancions i el de recursos i reclamacions.

Títol I. Disposicions preliminars

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei 

1. Aquesta Llei té per objecte la creació, com a tributs 
propis de la Generalitat, dels impostos següents: 

1.1. Impost sobre les emissions contaminants d’òxids 
de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació co-
mercial.

1.2. Impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica per la seva incidència en el medi ambient.

1.3. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera.

2. Els impostos esmentats en l’apartat anterior són exi-
gibles a tot el territori de Catalunya i són compatibles 
amb altres impostos i taxes.

Títol II. Impost sobre les emissions contaminants  
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera de l’aviació 
comercial 

Article 2. Objecte

Aquest impost té per objecte gravar les emissions 
d’òxid de nitrogen (NOx) efectuades per l’aviació co-
mercial en els aeròdroms durant les fases de rodatge 
d’entrada i sortida, fase d’enlairament i fase d’aterrat-
ge (cicle LTO) pel risc que provoquen en el medi am-
bient.

Article 3. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable les emissions d’òxid de 
nitrogen (NOx) emeses per l’aviació comercial de pas-
satgers durant el cicle LTO en un aeròdrom que perta-
nyi a un municipi declarat zona de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric (ZPE) per la normativa vigent.
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2. No es consideren vols comercials els vols de posi-
cionament.

3. No estan subjectes a l’impost els vols realitzats per 
les aeronaus medicalitzades, els helicòpters que es des-
tinen al transport de malalts o els que realitzen vols 
destinats als serveis públics com els destinats a la presa 
d’imatges del trànsit, cartografia, la lluita contra incen-
dis i altres serveis anàlegs.

Article 4. Exempcions

Estan exemptes: 

1. Les aeronaus amb un factor d’emissió inferior a 2 
kgNOx per cicle LTO.

2. Els vols en els que concorrin situacions excepcionals, 
com són els aterratges induïts per problemes d’operati-
vitat en aeròdroms propers, els aterratges d’emergència 
o les accions específiques de suport a zones on es des-
envolupen campanyes solidàries i humanitàries.

Article 5. Subjecte passiu 

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribu-
ent, les companyies aèries i les persones físiques o ju-
rídiques que operen o noliegen el vol que surt des d’un 
aeròdrom de Catalunya.

Article 6. Base imposable 

1. Constitueix la base imposable de l’impost la quan-
titat en quilograms d’òxid de nitrogen (NOx) emesa 
durant els cicles LTO de les aeronaus durant el pe-
ríode impositiu, determinada conforme els apartats 
següents. A aquest efecte s’han d’aplicar els factors 
d’emissió descrits en la guia d’inventaris d’emissions 
EMEP/EEA de l’Agència Europea de Medi Ambient. 
En el cas d’helicòpters, els factors d’emissió són els 
que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil.

2. La base imposable es calcula segons la fórmula se-
güent: 

BI = Nre. de vols x FE mitjà

On: 

– BI és la base imposable

– Nre. de vols és el nombre de vols (enlairaments) efectuats 
durant el període impositiu, computant un màxim de 20.000 
vols anuals.

– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà (expressat en kg).

3. El factor d’emissió mitjà es calcula segons la fórmu-
la següent: 

FE mitjà = BI teòrica / Nre. de vols

On: 

– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables par-
cials que resulten de multiplicar per cada model d’aeronau del 

contribuent el nombre de vols anuals pel factor d’emissions 
NOx corresponent a aquell tipus d’aeronau.

– Nre. de vols és el nombre total de vols (enlairaments) efec-
tuats durant el període impositiu, sense que resulti d’aplica-
ció cap topall.

Article 7. Tipus impositius i quota íntegra

1. S’estableixen dos tipus impositius, que s’han d’apli-
car segons el que disposa l’apartat 2 d’aquest article: 

a) El tipus impositiu general: 3 euros/kg NOx.

b) El tipus impositiu reduït: 1,5 euros/kg NOx 

2. La quota íntegra s’obté de sumar les dues quotes 
parcials següents: 

a) Quota 1: és la que s’obté de multiplicar la base im-
posable (BI) pel tipus impositiu general (TG) i pel 
quocient del nombre total de passatgers (NTP) menys 
la suma del nombre de passatgers en connexió (NPC) 
i el nombre de passatgers en rutes de llarg recorregut 
(NPLR) dividit pel nombre total de passatgers (NTP) 
del subjecte passiu durant el període impositiu en el 
mateix aeròdrom.

Quota 1 = BI x TG x NTP - (NPC + NPLR)
NTP

b) Quota 2: és la que s’obté de multiplicar la base im-
posable (BI) pel tipus impositiu reduït (TR) i pel quo-
cient de la suma del nombre de passatgers en connexió 
(NPC) i el nombre de passatgers en rutes de llarg re-
corregut (NPLR) dividit pel nombre total de passat-
gers del subjecte passiu durant el període impositiu en 
el mateix aeròdrom.

Quota 2 = BI x TR x (NPC + NPLR)

NTP

3. A l’efecte del que disposa l’apartat 2 anterior: 

a) S’entén per ruta de llarg recorregut la que comunica 
els aeròdroms a què fa referència l’article 3 d’aquesta 
Llei amb aeròdroms que no pertanyen a l’Espai Aeri 
Comú Europeu.

b) Un passatger en ruta de llarg recorregut que ho sigui 
al mateix temps de vol en connexió només computa 
com a passatger en ruta de llarg recorregut.

c) Els passatgers que computen són els passatgers de 
sortida del corresponent aeròdrom.

Article 8. Quota líquida i bonificació 

1. La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota ínte-
gra, si escau, una bonificació per l’import que resul-
ti d’aplicar el 5 per 100 sobre el producte de la quo-
ta íntegra pel percentatge d’aeronaus del contribuent 
que disposen d’aleta d’extremitat. Aquest percentatge 
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es calcula respecte de les aeronaus que operen en l’ae-
ròdrom corresponent.

2. En el cas que no sigui d’aplicació la bonificació an-
terior, la quota líquida coincideix amb la quota íntegra.

Article 9. Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu és l’any natural.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els 
supòsits en què l’inici o el cessament de les activitats 
en l’aeròdrom corresponent no coincideix amb el pri-
mer o l’últim dia de l’any natural, respectivament. A 
aquest efecte, no es consideren els casos de successió 
en la realització de les activitats o de canvi de la deno-
minació del subjecte passiu quan no impliquen un ces-
sament de l’activitat, sense perjudici del que disposa la 
Llei general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu

Article 10. Autoliquidació

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés correspo-
nent en les condicions i terminis que s’estableixen re-
glamentàriament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària.

Títol III. Impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica per la seva 
incidència en el medi ambient 

Article 11. Objecte 

Aquest impost té per objecte gravar l’impacte i l’even-
tual dany en el medi ambient derivats de la realitza-
ció de l’activitat de producció termonuclear d’energia 
elèctrica efectuada en el territori de Catalunya.

Article 12. Afectació

A l’efecte d’atendre el finançament del pla especial de 
protecció civil expressament destinat als riscos que 
puguin derivar de l’activitat gravada, s’afecten parci-
alment els ingressos d’aquest impost en la quantia de 
257.154 euros anuals.

Article 13. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable la producció termonucle-
ar d’energia elèctrica pel seu efecte i dany eventual en 
el medi ambient.

Article 14. Subjecte passiu i responsable 
solidari

1. Són subjectes passius de l’impost, a títol de contri-
buent, les persones físiques o jurídiques i els ens sen-

se personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 4 de 
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, ge-
neral tributària, que realitzen l’activitat de producció 
termonuclear d’energia elèctrica.

2. Són responsables solidaris del deute tributari d’a-
quest impost els propietaris de les instal·lacions en què 
es realitza l’activitat de producció termonuclear d’ener-
gia elèctrica.

Article 15. Exempció subjectiva

Estan exempts de l’impost l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya i les corporacions locals, així com també 
els seus organismes i els ens que en depenen.

Article 16. Base imposable

1. La base imposable de l’impost està constituïda per 
la producció bruta d’electricitat en el període imposi-
tiu, expressada en quilovats hora.

2. La base imposable es determina per a cada instal-
lació en què es realitzi l’activitat de producció termo-
nuclear d’energia elèctrica. Com a regla general, es 
determina pel mètode d’estimació directa. El mètode 
d’estimació indirecta s’aplica de conformitat amb el 
que disposa la Llei general tributària.

Article 17. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és de 0,0018 euros per quilovat hora.

Article 18. Quota tributària

La quota tributària de l’impost s’obté d’aplicar a la ba-
se imposable el tipus de gravamen.

Article 19. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu és l’any natural.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en 
els supòsits en què l’inici o el cessament de les activi-
tats no coincideix amb el primer o l’últim dia de l’any 
natural, respectivament. A aquest efecte, no es consi-
deren els casos de successió en la realització de les ac-
tivitats o de canvi de la denominació del subjecte pas-
siu quan no impliquen un cessament de l’activitat en 
la instal·lació, sense perjudici del que disposa la Llei 
general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 20. Autoliquidació i pagament 
fraccionat

1. El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoli-
quidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés correspo-
nent durant el mes de gener de l’any següent a la fina-
lització del període impositiu.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius 
han d’efectuar pagaments fraccionats en concepte de 
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pagaments a compte, referits a trimestres naturals, en 
els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol 
i octubre de cada any natural, en el lloc i la forma que 
estableix el reglament.

3. L’import dels pagaments fraccionats correspon a la 
quota corresponent al valor de les magnituds determi-
nants de la base imposable durant el trimestre natural 
respectiu.

4. Els pagaments fraccionats realitzats durant el pe-
ríode impositiu es deduiran de la quota tributària re-
sultant de l’autoliquidació a què es refereix l’apartat 1 
d’aquest article.

5. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària.

Títol IV. Impost sobre l’emissió de gasos  
i partícules a l’atmosfera

Article 21. Objecte 

Amb la finalitat d’incentivar conductes més respectu o  -
ses amb el medi ambient atmosfèric i aconseguir una 
millor qualitat de l’aire, l’impost sobre emissions de 
gasos i partícules a l’atmosfera grava les emissions a 
l’atmosfera de determinades substàncies generades en: 

a. Instal·lacions industrials classificades a l’annex I.1 
de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats.

b. Instal·lacions de combustió amb potència tèrmica 
nominal superior a 20MW tèrmics.

Article 22. Fet imposable

Constitueix el fet imposable les emissions a l’atmos-
fera vehiculades d’òxid de nitrogen (NOx), de diò-
xid de sofre (SO2), de partícules en suspensió (PST) 
i de carboni orgànic total (COT) que es generen tant 
en instal·lacions industrials incloses a l’annex I.1 de la 
Llei 20/2009 com en instal·lacions de combustió amb 
potència tèrmica nominal superior a 20MW tèrmics i 
que en ambdós supòsits tinguin emissions superiors a 
150 t/a de SO2, i/o 100 t/a de NOx, i/o 50 t/a de PST 
i/o 150 t/a COT.

Article 23. Subjecte passiu

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribu-
ent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributà-
ria que realitzin qualsevol de les activitats que consti-
tueixen el fet imposable.

Article 24. Base imposable 

1. La base imposable de l’impost la constitueixen les 
emissions màssiques de cadascuna de les substàncies 
contaminants a l’atmosfera emeses per una mateixa 
instal·lació durant el període impositiu corresponent.

2. La base imposable de cada establiment és la càrre-
ga màssica anual emesa a l’atmosfera per l’establiment 
per a cada contaminant en qüestió, calculada segons la 
fórmula següent: 
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de calcular segons la fórmula següent: 

Per calcular cada factor, s’ha de seguir el procediment 
que s’estableix reglamentàriament.

3. A l’efecte del càlcul de l’emissió màssica de l’esta-
bliment no computen les emissions associades a calde-
res que utilitzen combustibles convencionals: gas na-
tural, propà, GLP, gasoil, fueloil, turba, lignit, hulla, 
antracita, coc, biomassa (definida d’acord al punt 31 
de l’article 3 de la Directiva 2010/75/EU) i biogàs, que 
tinguin una potència inferior a 2.3 MWt.

4. No formen part de la càrrega màssica anual emesa 
per l’establiment les emissions màssiques de les seves 
instal·lacions de cogeneració que tinguin una potència 
nominal inferior a 20MWT i que utilitzen com a com-
bustible gas natural o biogàs amb un contingut de so-
fre com el del gas natural.

Article 25. Base liquidable

La base liquidable s’obté de reduir la base imposable 
de cada tipus de contaminant en els imports següents: 
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a) SO2: 150 Tm/a
b) NOX: 100 Tm/a
c) PST: 50 Tm/a
d) COT: 150 Tm/a

Article 26. Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base liqui-
dable per a cada substància els tipus següents: 

45 euros/t SO2

75 euros/t NOX
60 euros/t PST
45 euros/t COT

Article 27. Bonificacions

La quota líquida s’obté d’aplicar a la quota íntegra les 
bonificacions següents: 

1. Bonificació del 50 per 100 del percentatge que re-
sulta de la càrrega màssica anual provinent d’instal-
lacions de cogeneració ubicades en establiments in-
dustrials amb una potència nominal superior a 20MWt 
que utilitzen com a combustible gas natural o biogàs 
respecte de la càrrega màssica anual de l’establiment. 
Als efectes d’aquesta bonificació, el contingut de sofre 
del biogàs no pot ser superior al que estableix la nor-
mativa per al gas natural.

2. Bonificació del 10 per 100 de la inversió en millora 
atmosfèrica realitzada en el període impositiu i que ha 
certificat la Direcció General de Qualitat Ambiental 
dins el Programa de desgravacions fiscals per inversi-
ons en reducció de les emissions contaminants atmos-
fèriques canalitzades, amb un límit del 15 per 100 de 
la quota íntegra.

Article 28. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu és l’any natural.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en 
els supòsits en què l’inici o el cessament de les activi-
tats no coincideix amb el primer o l’últim dia de l’any 
natural, respectivament. A aquest efecte, no es consi-
deren els casos de successió en la realització de les ac-
tivitats o de canvi de la denominació del subjecte pas-
siu quan no impliquen un cessament de l’activitat en 
la instal·lació, sense perjudici del que disposa la Llei 
general tributària.

3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.

Article 29. Liquidació i pagament de l’impost

1. El subjecte passiu està obligat a presentar, per cada 
una de les instal·lacions en què realitza les activitats 
gravades l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne 
l’ingrés corresponent en les condicions i terminis que 
s’estableixen reglamentàriament.

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre 
del conseller o consellera del departament competent 
en matèria tributària.

Article 30. Afectació 

Els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats al 
programa de vigilància i control ambiental atmosfèric 
a la indústria i a mesures compensatòries de la conta-
minació atmosfèrica.

Títol V. Normes comunes 

Article 31. Gestió, recaptació i inspecció

La gestió, recaptació i inspecció dels impostos creats 
en aquesta Llei corresponen a l’Agència Tributària de 
Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, 
del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, 
sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’ins-
pecció sectorialment competents.

Article 32. Infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions en matèria dels im-
postos creats en aquesta Llei és el vigent per als tributs 
propis de la Generalitat de Catalunya.

Article 33. Recursos i reclamacions

Els actes de gestió, d’inspecció i de recaptació dictats 
en l’àmbit dels impostos creats en aquesta Llei poden 
ésser objecte de reclamació economicoadministrativa 
davant la Junta de Finances, sens perjudici de la inter-
posició prèvia, amb caràcter potestatiu, del recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat.

Disposicions addicionals

Primera. Gravamen de protecció civil

1. Amb efectes de la data d’entrada en vigor

1.1. Es modifica l’apartat cinquè del punt 1 de l’article 
59 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, que passa a tenir el text següent: 

«Cinquè. Les instal·lacions i estructures destinades a la 
producció o a la transformació d’energia elèctrica: la 
base del gravamen s’ha de constituir amb la potència 
nominal, expressada en megawatts. El tipus de grava-
men és de 22,07 euros per megawatt.»

1.2. S’afegeix una lletra f a l’article 60 de la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
amb el text següent: 

«f) Les centrals nuclears»

2. Pel que fa a l’any 2014, el període impositiu corres-
ponent al gravamen de protecció civil que grava les 
centrals nuclears finalitza el dia anterior al de l’entra-
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da en vigor d’aquesta Llei, dia aquell en què es merita 
l’impost corresponent a aquest exercici. La quota re-
sultant del gravamen de protecció civil per a aquest 
període s’ha de prorratejar pel nombre de dies del pe-
ríode impositiu.

Segona. Elements quantitatius

Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, es poden modificar les bases, els tipus 
de gravamen, reduccions, bonificacions i imports es-
tablerts en els articles 6, 7, 8, 12, 16, 17, 24, 25, 26 i 27 
d’aquesta Llei.

Tercera. Normativa supletòria

En l’aplicació d’aquests tributs regeix supletòriament 
la Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.

Disposició derogatòria. Taxes per la prestació 
dels serveis de l’Agència Catalana de l’Aigua

Amb efectes 31 de gener de 2014, es deroguen les lle-
tres p, q, r, i s de l’article 5.1-5 del capítol I del títol V 
del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2008, del 25 de juny.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

Es faculten el Govern i la persona titular del depar-
tament competent en matèria tributària perquè dictin 
les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

Segona. Cànon de l’aigua 

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 
75 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre, que resta redactat de la manera següent: 

«En cas que cap dels municipis de subministrament 
no superi el milió de metres cúbics anuals de submi-
nistrament, s’aplica un coeficient 1,5 sobre el valor re-
sultant de la bonificació atribuïble al tercer tram de 
l’escalat anterior.»

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de juliol de 2014, data 
en la qual s’inicia per als impostos regulats en aquesta 
Llei el període impositiu corresponent a l’exercici 2014.

Antecedents del Projecte de llei

1. Text del Projecte de Llei aprovat pel Govern en data 
18 de febrer de 2014 rubricat pel conseller. 23.5.11

2. Acord del Govern de 10.9.2013 que aprova la me-
mòria preliminar de l’Avantprojecte

3. Versions de l’Avantprojecte de Llei 
 – V1 de 5.12.2013 Text inicial 
 – V2 de 10.12.2013 Text vist CT 10.12.13 que se sot-
met a Informació pública
 – V3 de 23.1.14 que se sotmet a dictamen del CTESC 
 – V4 de 10.2.14 que recull observacions del CTESC i 
se sotmet a informe jurídic final

4. Memòria general i addenda de data 21.1.2014 i 
5.2.2014
 – V1 de 3.12.13
 – Addenda a la memòria general que justifica tràmit 
parlamentari d’urgència.
 – Memòria d’avaluació d’impacte de data 21.1.2014
 – V1 de 3.12.13

5. Informe jurídic preliminar de data 10.12.13

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 
12.12.13

7. Observacions Interdepartamentals
 – Observacions TES fòrum (9.12.13 i 21.1.14)
 – Observacions Oficina del Govern a la Memòria Ava-
luació

8. Certificat del Consell Tècnic de data 10.12.13

9. Tràmit Informació pública.
 – Edicte d’11.12.13
 – Certificats de la Direcció de Serveis (Responsable 
del Registre i cap del Servei d’Organització del DECO)
 – Al·legacions presentades per PIMEC.
 – Al·legacions presentades per AENA.
 – Al·legacions Federació d’Associacions de Veïns de 
Sant Quirze del Vallès
 – Al·legacions Ciment Català (fora de termini)
 – Al·legacions UNESA (canal no previst)
 – Tràmit audiència
 – Cartes a les entitats més representatives
 – Al·legacions ENDESA (ANAV)
 – Al·legacions ACETA (fora termini)
 – Al·legacions Asociación de Líneas Aéreas, ALA (ca-
nal no previst)

10. Memòria de les observacions i les al· legacions pre-
sentades de data 21.1.2014

11. Certificat del Consell Tècnic sessió del dia 21 de 
gener de 2014, apartat III.A, 

12. Dictamen del CTESC 3/2014
 – Informe de valoracions de data 5.2.14

13. Informe jurídic final

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 55135).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania establerta per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 266)

Al BOPC 266, a la pàg. 15.

On hi diu:

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 di-
es hàbils (del 20.02.2014 al 27.03.2014).
Finiment del termini: 28.02.2014; 09:30 h.

Hi ha de dir:

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies 
hàbils (del 20.02.2014 al 26.02.2014).
Finiment del termini: 27.02.2014; 09:30 h.

Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 195)

En el BOPC 195, a la pàg. 4.

A l’article 2.1.i

On hi diu: 

«i) Els establiments comercials, de venda personalit-
zada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són 
petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups 
o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom 
comercial, sempre que la superfície de venda no superi 
els 150 m² i tinguin una oferta orientada essencialment 
a productes de compra quotidiana d’alimentació. [...]»

Hi ha de dir: 

«i) Els establiments comercials, de venda personalit-
zada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals si-
guin petites o mitjanes empreses que no pertanyin a 
grups empresarials, sempre que la superfície de venda 
no superi els 150 m² i tinguin una oferta orientada es-
sencialment a productes de compra quotidiana d’ali-
mentació. [...]»

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. 202-00035/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
sessió tinguda el 18 de febrer de 2014, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Propo-
sició 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. 202-00035/10) 
i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponèn-
cia és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Violant Cervera i Gòdia

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Anna Simó i Castelló
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Grup Parlamentari Socialista
Jaume Collboni Cuadrado

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Dolors López Aguilar

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Manuel Villegas Pérez

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

El secretari El president de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 55860; 55884).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.02.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.02.2014.

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

3.10.18. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CONSELL 
DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Procediment per a elegir un membre del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00001/10

Propostes de candidats
Reg. 56411 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 56411)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 157 del Reglament del Parla-
ment, proposen com a candidata a la Sra. Ivonne Gri-
ley Martínez perquè en la propera sessió plenària sigui 
elegida membre del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.

Per tal de donar compliment a l’article 157 del Regla-
ment del Parlament, s’adjunta el currículum de la can-
didata.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

N. de la R.: El currículum de la candidata pot ésser 
consultat a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’aliments de proximitat en les compres de 
l’Administració i sobre l’elaboració d’un pla 
de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10

Esmenes presentades
Reg. 54808 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 12.02.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 54808)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar l’adquisició de productes agroalimentaris 
de proximitat per part de l’Administració de la Genera-
litat i de les entitats del seu sector públic.

2. Incloure en els expedients de contractació pública 
criteris de valoració de les ofertes contractuals basats 
en la qualitat, les característiques mediambientals i els 
costos del cicle de vida dels productes, així com també 
condicions especials d’execució dels contractes, amb 
la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de proxi-
mitat.

3. Incorporar en els referits expedients de contractació, 
com a criteris de valoració de la qualitat, les Denomi-
nacions d’Origen Protegides (DOP), les Indicacions 
Geogràfiques Protegides (IGP), les marques oficials de 
qualitat (entre aquestes, la Marca Q) i d’altres possi-
bles identificacions.

4. Incorporar en el referits expedients de contractació, 
com a criteris de valoració de les característiques me-
diambientals i de costos del cicle de vida, la Producció 
Agrària Ecològica (PAE), la Producció Integrada (PI) 
i la Venda de Proximitat.»

Proposta de resolució sobre la tarifació dels 
procediments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució d’oposició a la des-
trucció de l’arsenal químic de Síria a Cata-
lunya
Tram. 250-00908/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la sala de comandament de la regió poli-
cial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.
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Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de la publicació del llibre «Els altres ca-
talans», de Francesc Candel
Tram. 250-00910/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00911/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució de reprovació de la 
senadora Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joven-
tut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el plantejament 
d’aturar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00917/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’aportació a les 
beques de menjador i el finançament del ser-
vei de menjador escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la necessitat i 
la viabilitat de convertir en institut l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00920/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la delegació de 
vot dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels boscos madurs
Tram. 250-00922/10

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 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.
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Proposta de resolució sobre l’ocupació il-
legal d’habitatges al barri de Can Puiggener, 
de Sabadell
Tram. 250-00923/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la publicació de 
les balances fiscals
Tram. 250-00924/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sarrià - Sant Gervasi, de Barce-
lona
Tram. 250-00925/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
la Jonquera
Tram. 250-00927/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions per als 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-00928/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 
1.000 habitants
Tram. 250-00929/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’uniformes complets i adequats als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre els problemes 
estructurals o de manteniment de les comis-
saries i dependències policials dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00931/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de la xarxa Rescat a les línies de 
metro
Tram. 250-00932/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a coordinar l’acció conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
Tram. 250-00933/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos per a la reparació, el manteniment 
i la higienització dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00934/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre el material antiavalots de 
què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un parc de bombers a Vilafranca del Pe-
nedès i sobre el millorament d’altres parcs 
de bombers
Tram. 250-00936/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació de material d’ofimàtica a les 
oficines i dependències dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00937/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places per a bombers professionals du-
rant el 2014

Tram. 250-00938/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda

Tram. 250-00939/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre el tractament 
prioritari dels problemes relatius als drets 
humans en les relacions bilaterals d’Espa-
nya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient

Tram. 250-00940/10

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 18.02.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).

Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre «Els altres catalans» de 
Paco Candel

Tram. 250-00941/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).

Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes

Tram. 250-00942/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).

Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute del projecte d’intervenció integral 
del barri de la Ribera, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 250-00944/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.02.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.02.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.

Proposta de resolució sobre l’expedient de re-
gulació d’ocupació del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00945/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 54647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.
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Exposició de motius

La retirada de les aportacions de les administracions 
públiques al Gran Teatre del Liceu ha estat constant 
des dels darrers anys. Tant el Govern de l’Estat com el 
Govern de la Generalitat han anat reduint les aportaci-
ons a una situació de dificultat econòmica greu.

En paral·lel les decisions de la direcció i gestió del 
Gran Teatre enlloc de comptar amb el diàleg amb els 
treballadors, les administracions i els patrocinadors, 
buscar la viabilitat a llarg termini i fer apostes que ga-
rantissin la qualitat però també el projecte de gran te-
atre d’òpera del país, han estat decisions unilaterals, 
tardanes i en moltes ocasions sense un projecte clar.

La combinació ha portat al Gran Teatre a una situació 
de gravetat que ha anat recaient de forma persistent en 
la qualitat i quantitat de la producció i l’oferta al públic 
del Liceu i sobretot en els propis treballadors. Anun-
cis d’ERE, desmentits i produïts finalment. Acomia-
daments, empitjorament de les condicions de treball, 
en tot tipus de personal, també en els artistes. Cancel-
lacions d’espectacles i minva del prestigi internacio-
nal. I la pèrdua de talents del Liceu, foragitats per la 
mala gestió i la deriva del Teatre.

Tot i les reiterades compareixences del Conseller i el 
relleu en la direcció, la situació sembla no aturar-se. 
L’any 2014 s’inicia amb nous acomiadaments.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Procedir a aturar qualsevol acomiadament o rees-
tructuració de personal en el Gran Teatre del Liceu 
fins que no estigui presentat i aprovat un Pla de viabili-
tat com a pas previ a un Pla estratègic, que compti amb 
la participació dels treballadors, les administracions i 
els patrocinadors del Gran Teatre.

2. Obrir una mesa de negociació entre la direcció del 
Liceu i els representants dels treballadors, amb la par-
ticipació del govern de la Generalitat, per a garantir 
mesures acordades de sostenibilitat de la plantilla i de 
les condicions de treball.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente 
Aleixandre, de Martorell
Tram. 250-00946/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament ha manifestat la in-
tenció de convertir el centre de primària Vicente Alei-
xandre de Martorell en un Institut de Secundària, de 
manera que la transformació seria esglaonada i es co-
mençaria a fer des del proper curs 2014/15.

Aquest anunci ha provocat un malestar creixent en-
tre la comunitat escolar donat que no ha estat fruit de 
cap negociació participada, no hi ha dades que n’ar-
gumentin la necessitat i no s’ha buscat cap consens, 
sense comptar amb la dificultat afegida que suposa la 
convivència durant un període llarg de temps d’alum-
nat de tant diverses edats en espais provisionals i amb 
diferents organigrames.

D’altra banda, aquesta anunci significaria l’abandona-
ment de la proposta que repetidament ha fet la comunitat 
educativa de Martorell de construcció d’un nou Institut 
a la població que permetés assumir el creixent nombre 
d’alumnat en edat d’escolarització a Secundària.

Cal tenir un estudi i una perspectiva acurada de la de-
mografia de la població en edat escolar per actuar amb 
perspectiva de futur, comptant que les actuals instal-
lacions de tots els centres de primària estan sobrecar-
regades, moltes d’elles amb tres línies, i s’ha de per-
metre, en l’hipotètic cas que es prevegi una disminució 
de la població escolar a primària, que moltes d’aques-
tes instal·lacions puguin recuperar espais per millo-
rar la qualitat educativa a partir de tenir la possibilitat 
d’una atenció més personalitzada i d’una diversificació 
d’activitats.

La comunitat educativa de Martorell, ha realitzat di-
verses assemblees i han manifestat públicament el seu 
rebuig a aquesta proposta.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reconsiderar la proposta de projecte de conversió 
del centre de primària Vicente Aleixandre de Marto-
rell (Baix Llobregat) en un centre de secundària, per 
tal de poder prendre una decisió sobre el futur dels 
centres escolars de la població de forma participada 
amb el municipi i la comunitat educativa, en base a 
l’estudi de dades demogràfiques.

2. Mantenir una reunió amb els representants muni-
cipals i la comunitat educativa per tal d’informar de 
les dades que té el departament sobre totes les alter-
natives possibles de planificació escolar a la ciutat de 
Martorell i possibilitar la presa de decisions de forma 
consensuada amb la participació del municipi i de la 
comunitat educativa.

3. Mantenir els actuals centres públics de primària i 
estudiar la viabilitat d’un nou centre que aculli l’incre-
ment d’alumnat a secundària.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
Tram. 250-00947/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 55029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Begonya Montalban i Vilas, diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Alba 
Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La decisió d’extinció de la personalitat jurídica de 
l’ASPCAT respon a un acord de govern del 2 d’agost 
de 2011 sobre mesures de racionalització i simplifica-
ció de l’estructura del sector públic, i als eixos 4 i 5 del 
Pla de Govern 2013-2016.

Aquesta decisió, però, ha generat una certa preocupa-
ció entre alguns professionals de salut pública que te-
nen l’ASPCAT com a referent de les polítiques de salut 
pública al nostre país, així com dins les formacions 
polítiques i acadèmiques que tenim la salut pública 
com un dels principals eixos de les polítiques de mi-
llora de la salut de la ciutadania que s’han d’impulsar 
en un futur.

L’ASPCAT va ser creada per la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre, de salut pública, aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya, com a referent i exemple per 
a altres territoris, donada la seva voluntat modernitza-
dora dels serveis de salut pública tot seguint models 
internacionals de molta solvència.

Entenem que aquest canvi en la naturalesa jurídica 
respon a uns compromisos de govern donada la si-
tuació totalment excepcional que està patint el nos-
tre país, una asfíxia per part de l’Estat espanyol cap a 
l’administració de la Generalitat de Catalunya des del 
punt de vista financer, però també organitzatiu.

Constatant que l’ASPCAT està responent amb eficàcia 
l’objecte i les funcions que li són encomanades a través 
de la Llei de Salut Pública de Catalunya, aquesta pro-
posta de resolució vol emfatitzar que aquesta mesura 
no respon a la pròpia ASPCAT, sinó a les obligacions 
respecte el sector públic que s’imposen a l’administra-
ció per a complir els requisits actuals de simplificació 
dels organismes públics.

Genera, però, alguns dubtes el fet de passar a depen-
dre directament de la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut. Sobretot pel fet de la pèrdua 
d’autonomia de gestió que suposa una capacitat reso-
lutiva més alta respecte a formar part de la pròpia ad-
ministració.

Diferents agents i societats professionals, davant els 
riscos que aquest canvi pot tenir, insten a mantenir la 
autonomia de gestió de l’APSCAT, la captació de re-
cursos propis, les funcions de provisió, la participació 
interdepartamental i local i així mateix a evitar una 
possible separació de funcions polítiques i tècniques 
i una estructura territorial massa lligada al Departa-
ment de Salut.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya declara que és la seva 
voluntat exercir el seguiment sobre la Llei de Salut 
Pública de Catalunya aprovada el 2009 per la qual es 
creava l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així 
com sobre les accions d’impuls a la salut pública i al 
conjunt de polítiques del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que contribueixen a la millora dels resultats 
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de salut de la població en el marc dels objectius que 
estableix l’OMS.

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

a. Mantenir tots els punts referits a l’objecte, les fun-
cions i les formes de gestió de l’ASPCAT concretades 
en els articles 16, 17 i 18 de la Llei de Salut Pública de 
Catalunya.

b. Presentar davant la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya, en el termini de tres mesos, la forma 
d’adequació de l’ASPCAT a la pèrdua de personalitat 
jurídica pròpia, sobretot referit a: 

i. Tasques encomanades al Consell d’Administració, 
coordinació interdepartamental i amb els ens locals.

ii. Personal adscrit a l’ASPCAT, funcionari i no fun-
cionari.

iii. Contracte programa entre ASPCAT i Departament 
de Salut.

iv. Possibilitat d’aconseguir fons aliens de forma di-
recta.

v. Agilitat per participar en projectes de recerca nacio-
nals i internacionals.

vi. Estructura del Departament per permetre gestionar 
eficientment els fons competitius i estructurals i incor-
porar tècnics experts en àrees concretes per objectius 
de salut pública i especialitats dins el projecte de l’Ho-
rizon 2020.

vii. Concretar específicament com es duran a terme 
totes les tasques per cada àrea de salut pública.

c. Presentar davant la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya, en el termini de tres mesos, una valo-
ració sobre l’adequació d’estructures dins el departa-
ment i la repercussió econòmica d’aquesta mesura.

d. Presentar davant la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya, en el termini de tres mesos, les depen-
dències que tindran els següents consells: 

i. PINSAP - Comissió interdepartamental de Salut

ii. Consell de Participació ASPCAT

iii. Consell Assessor de Salut Pública

iv. Comissió Directora de Seguretat Alimentària

v. Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu, i Begonya Montalban 
i Vilas, diputada, del GP de CiU; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu, i Alba Vergés i Bosch, diputada, del GP 
d’ERC 

Proposta de resolució sobre la Comissió de 
Seguiment del Pacte per a la Infància a Ca-
talunya
Tram. 250-00948/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de la Infància.

Exposició de motius

El Pacte per a la Infància de Catalunya signat el 19 de 
juliol de 2013 estableix que es crearà una Comissió de 
Seguiment que avaluarà el desplegament del Pacte per 
a la Infància a Catalunya com a mínim un cop l’any, 
tot i que pot ampliar el nombre de reunions, si es con-
sidera necessari.

Segons el contingut del Pacte, la Comissió de Segui-
ment estarà integrada pels representants que es desig-
nin de la Taula Nacional d’Infància, representants de 
les organitzacions, entitats i grups parlamentaris sig-
nants i estarà presidida pel conseller o consellera del 
Departament de Benestar Social i Família i la vicepre-
sidència serà representada per la persona responsable 
de l’àrea d’infància i adolescència.

La Comissió de Seguiment tindrà dues funcions bàsi-
ques, la de vetllar pel compliment de les línies estratè-
giques del Pacte i del Pla d’atenció integral que el des-
plega i la de revisar el contingut del Pacte i preveure 
noves iniciatives que puguin enriquir el seu contingut 
per actualitzar-lo.

Malgrat tot, la situació que viu avui la infància a Ca-
talunya com a tota Espanya és dramàtica. Més de 
285.000 de menys de 16 anys viuen en situació de vul-
nerabilitat a Catalunya i no tenen garantides les neces-
sitats bàsiques, segons va denunciar el Síndic de Greu-
ges al Parlament de Catalunya.

A aquesta dada alarmant, s’ha de sumar les de l’Infor-
me de FEDAIA on es revela que un 26,4% dels infants 
catalans viu sota el llindar de la pobresa. Aquesta ta-
xa, corresponent a l’any 2011, representa un increment 
de 3,7 punts respecte a l’any anterior que es situava en 
nivells d’un 23,7%.

Més contundent ha estat el primer informe sobre la in-
fància a Catalunya d’UNICEF que alerta que la pobre-
sa infantil a Catalunya ha passat del 18,5% al 23,8% en 
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només dos anys, xifra que suposa que actualment un 
total de 325.000 menors catalans viuen sota el llindar 
de l’exclusió social.

Recentment ha sortit un nou informe de Save the Chil-
dren que alerta que a tota Espanya 2.826.549 nens vi-
uen en risc de pobresa o exclusió, el que representa un 
terç de la infància espanyola (33,8%). D’aquests, 2,5 
milions viuen en llars amb ingressos sota el llindar de 
pobresa relativa, és a dir, un 29,9%. Dades que coinci-
deixen amb l’informe d’UNICEF que explicita que a 
la Unió Europea, uns 13 milions d’infants no tenen els 
elements bàsics que defineixen el grau de privació ne-
cessaris per al seu desenvolupament. Mentrestant, 30 
milions de nens i nenes viuen en situació de pobresa 
en 35 països d’economies desenvolupades.

Per tant creiem que, donada la situació d’emergència 
que vivim, es fa necessari desenvolupar al màxim les 
possibilitats econòmiques, polítiques i socials que ens 
dona el Pacte per la Infància i per això considerem 
que, donat que el Pacte estableix una periodicitat mí-
nima anual de reunió de la Comissió de Seguiment, 
s’hauria d’ampliar aquesta periodicitat, en aquests mo-
ments a com a mínim tres cops a l’any.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir en aquesta legislatura un mínim 
d’una reunió cada quatre mesos de la Comissió de Se-
guiment que ha d’avaluar el desplegament del Pacte 
per a la Infància a Catalunya donat que es compleixen 
els requisits del pacte per ampliar el nombre de reuni-
ons, si es considera necessari.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i Rue-
da, Fernando Sánchez Costa, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció del Pla d’atenció integral a la infància i a 
l’adolescència 2014-2017
Tram. 250-00949/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat, Fernando Sánchez Costa, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 

del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de la Infància.

Exposició de motius

El Pacte per a la Infància de Catalunya signat el 19 
de juliol de 2013 estableix que l’aplicació del Pacte 
per a la Infància a Catalunya es realitzarà a partir del 
desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència de Catalunya 2014-2017, pla que haurà 
d’incorporar: 

1. Els objectius concrets i avaluables a través d’un sis-
tema d’indicadors.

2. Una memòria econòmica que en garanteixi la seva 
aplicació per períodes anuals.

3. Tota la documentació necessària per avaluar la situa-
ció de partida respecte als serveis i les actuacions exis-
tents i les necessitats i la demanda real i estimades.

4. La concreció territorial amb plena participació dels 
ens locals.

A hores d’ara encara no tenim coneixement de l’es-
mentat pla que ha de ser l’eix vertebrador de les políti-
ques d’infància de la Generalitat de Catalunya, i fins i 
tot dels ens locals.

Així mateix cal contemplar l’àmbit econòmic de les 
mesures del Pla. Efectivament, una de les queixes més 
freqüents per part de grups parlamentaris i de les enti-
tats ha estat la manca de concreció econòmica del Pac-
te. Així per exemple, FEDAIA, la federació que agru-
pa a les entitats catalanes que treballen amb infants en 
situació de desemparament o risc d’exclusió social, ha 
reclamat més claredat en els pressupostos que es des-
tinen a polítiques d’infància a Catalunya. La federació 
considera que amb l’actual redactat dels pressupostos 
resulta impossible conèixer si les partides destinades a 
finançar els diferents serveis que gestionen les seves en-
titats es mantenen, pateixen retallades o s’incrementen.

La situació que viu avui la infància a Catalunya com a 
tota Espanya és dramàtica. Més de 285.000 de menys 
de 16 anys viuen en situació de vulnerabilitat a Ca-
talunya i no tenen garantides les necessitats bàsiques, 
segons va denunciar el Síndic de Greuges al Parlament 
de Catalunya.

A aquesta dada alarmant, s’ha de sumar les de l’Infor-
me de FEDAIA on es revela que un 26,4% dels infants 
catalans viu sota el llindar de la pobresa. Aquesta ta-
xa, corresponent a l’any 2011, representa un increment 
de 3,7 punts respecte a l’any anterior que es situava en 
nivells d’un 23,7%.

Més contundent ha estat el primer informe sobre la in-
fància a Catalunya d’UNICEF que alerta que la pobre-
sa infantil a Catalunya ha passat del 18,5% al 23,8% en 
només dos anys, xifra que suposa que actualment un 



24 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 268

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 55

total de 325.000 menors catalans viuen sota el llindar 
de l’exclusió social.

Recentment ha sortit un nou informe de Save the Chil-
dren que alerta que a tota Espanya 2.826.549 nens vi-
uen en risc de pobresa o exclusió, el que representa un 
terç de la infància espanyola (33,8%). D’aquests, 2,5 
milions viuen en llars amb ingressos sota el llindar de 
pobresa relativa, és a dir, un 29,9%. Dades que coinci-
deixen amb l’informe d’UNICEF que explicita que a 
la Unió Europea, uns 13 milions d’infants no tenen els 
elements bàsics que defineixen el grau de privació ne-
cessaris per al seu desenvolupament. Mentrestant, 30 
milions de nens i nenes viuen en situació de pobresa 
en 35 països d’economies desenvolupades.

Per tant creiem que donada la situació d’emergència 
que vivim es fa necessari desenvolupar al màxim les 
possibilitats econòmiques, polítiques i socials que ens 
dona el Pacte per la Infància i considerem urgent que 
s’aprovin els instruments que tenim al nostre abast per 
a fer-hi front al cicle econòmic que vivim i que afecta, 
de manera especial, a la nostra infància.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar en el primer trimestre de 2014: 

1. El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia de Catalunya 2014-2017 amb la seva dotació eco-
nòmica.

2. Un pla d’execució del pla anual corresponent a l’any 
2014 on constin les prioritats per enguany amb la seva 
dotació econòmica.

3. Presentar el document d’avaluació de la situació de 
partida respecte als serveis i les actuacions existents i 
les necessitats i la demanda real i estimades durant el 
primer trimestre de 2014.

4. Un document on s’identifiquin, en el pressupost de 
2014, les línies d’acció i els recursos econòmics desti-
nats a l’execució del Pacte i del Pla d’atenció integral a 
la infància i l’adolescència de Catalunya.

5. Fer la concreció territorial amb plena participació 
dels ens locals, de les entitats al territori i de les federa-
cions municipalistes durant el primer semestre de 2014.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i Rue-
da, Fernando Sánchez Costa, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la carretera de 
Begues BV-2041
Tram. 250-00950/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alicia Alegret 
Martí, diputada, Sergio García Pérez, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’única via d’accés que té Begues amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona és la carretera BV-2041 i la seva 
prolongació en la variant. És una carretera amb una al-
ta intensitat de trànsit, sobretot de vehicles pesats, que 
produeixen un elevat desgast de l’asfalt.

L’ajuntament de Begues, amb moció aprovada en el 
ple, ja va sol·licitar al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona els deguts treballs de mante-
niment de l’asfalt.

Segons la 12a edició de l’estudi EuroRAP a Catalunya 
elaborat amb la col·laboració del Reial Automòbil Club 
de Catalunya el tram amb més risc d’accident de Cata-
lunya és precisament la carretera BV-2041. L’únic ca-
talogat amb risc molt elevat.

Els habitants de Begues que volen anar a Gavà i no 
circular per aquest tram tant perillós han de multipli-
car per cinc la distància recorreguda si van per la mi-
llor alternativa.

En aquesta carretera, a més, hi ha un parell de punts 
conflictius amb revolts molt pronunciats i de pendent 
pronunciat que dificulten enormement la circulació 
normal de vehicles pesats registrant-se interrupcions 
de la fluïdesa del trànsit de forma freqüent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Posar els mitjans materials necessaris per tal de mi-
llorar la seguretat del usuaris i la circulació dels vehi-
cles pesats de la carretera BV-2041 per tal de reduir les 
obstruccions de trànsit i d’assegurar la segura i fluida 
circulació dels veïns de Begues.
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2. Establir un calendari d’inversió i un programa de 
manteniment regular de la carretera BV-2041.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alicia Alegret 
Martí, Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre els impresos de 
sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbi-
tral de Consum de Catalunya
Tram. 250-00951/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’article 34 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, 
pel que es regula el Sistema Arbitral de Consum pre-
veu en la presentació de la sol·licitud d’arbitratge la pos-
sibilitat que el sol·licitant pugui designar representant.

Actualment, en els impresos de sol·licitud d’arbitratge 
davant de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya 
no consta habilitat l’espai per que el ciutadà que sol-
licita l’arbitratge pugui designar representant, si ho 
considera escaient.

Creiem que habilitar aquest espai en la sol·licitud i do-
nar a conèixer aquesta possibilitat als ciutadans per-
metria que els ciutadans quan anessin a un arbitratge 
poguessin concórrer millor assessorats i es sentissin 
acompanyats en tot aquest procés.

Aquest procés d’acompanyament i d’assessorament, en-
tre d’altres, podria ser desenvolupat amb una gran efi-
càcia per part de les associacions de consumidors que 
així ho desitgessin. Alhora, aconseguiríem una millor 
tutela i garantia d’exigència dels drets dels consumidor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

– Fer les actuacions necessàries per què en els impre-
sos de sol·licitud d’arbitratge davant de la Junta Arbi-

tral de Consum de Catalunya s’habiliti l’espai per que 
el ciutadà que sol·licita l’arbitratge pugui designar re-
presentant, si ho considera escaient.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher  Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC  Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
al districte de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00952/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Quan el Cos de Mossos d’Esquadra es va desplegar 
en la ciutat de Barcelona es va preveure la construc-
ció d’una comissaria en cadascun dels districtes de la 
ciutat. Cal recordar que la població que comprenen al-
guns d’aquests districtes és molt superior a diferents 
àmbits territorials que ja disposen d’una comissaria, 
que es va preveure quan es van desplegar els agents de 
Mossos d’Esquadra.

Amb mes o menys retards és van dotar a cada districte 
de la Ciutat d’una comissaria pels agents dels Mossos 
d’Esquadra, restant pendents dos. El Govern ha reco-
negut que per la comissaria de Sarrià-Sant Gervasi és 
necessita un període de 23 mesos des de la licitació 
fins l’entrada en funcionament i de 24 mesos per la de 
Sant Martí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Obtenir el finançament necessari per licitar, amb ce-
leritat, la construcció de les comissaries dels districtes 



24 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 268

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 57

de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí de la ciutat de 
Barcelona, fent efectiva la licitació en l’exercici 2014.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions dels Mos-
sos d’Esquadra a l’estació de Sants, de Bar-
celona
Tram. 250-00953/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55090 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Actualment, en l’estació de trens de Sants a la ciutat de 
Barcelona els agents del Cos de Mossos d’Esquadra pres-
ten els seus serveis en una caseta d’obra, fora de l’edifici 
de l’estació. Aquestes instal·lacions eren provisionals.

En l’interior de l’edifici de l’Estació de Sants ja es tro-
ben construïdes unes noves instal·lacions per tal que 
els agents dels Mossos d’Esquadra prestin els seus ser-
veis, dignificant així la seva tasca i el servei que reben 
els ciutadans.

La imatge que actualment és dona amb les instal·lacions 
provisionals es inadequada i cal adoptar urgentment 
solucions que permetin prestar un servei de qualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Posar, de forma urgent, en funcionament les noves 
instal·lacions ja construïdes en l’interior de l’Estació de 
Sants pel Cos dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les pràctiques 
de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00954/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Cos dels Mossos d’Esquadra té com a missió garan-
tir la seguretat dels ciutadans de Catalunya. Per asse-
gurar una resposta eficaç de tots els agents, aquets han 
de rebre la formació continua necessària.

En aquest sentit, els agents tenen una especial respon-
sabilitat, en l’exercici de les seves funcions, en la utilit-
zació d’armes de foc. Per això, és imprescindible que 
la Direcció General de la Policia garanteixi als agents 
les pràctiques de tir necessàries, a més de les obliga-
tòries.

En la sessió de 30 de gener de 2014 de la Comissió 
d’Interior van comparèixer els quatre sindicats repre-
sentatius dels agents dels Mossos d’Esquadra i van fer 
palesa les deficiències en les pràctiques de tir així que 
en ocasions aquestes pràctiques es realitzaven sense 
munició.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Que asseguri que tots els agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra podran realitzar les pràctiques de tir anu-
als obligatòries i necessàries per garantir la màxima 
seguretat i precisió possible en la utilització de l’arma 
de foc, subministrant la munició suficient per aquesta 
finalitat.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre les mancances 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00955/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En la sessió de 30 de gener de 2014 de la Comissió 
d’Interior van comparèixer els quatre sindicats repre-
sentatius dels agents dels Mossos d’Esquadra i van fer 
palesa les deficiències en les instal·lacions i mobiliari 
de nombroses comissaries del Cos dels Mossos d’Es-
quadra, aportant un recull fotogràfic ampli.

Les deficiències denunciades no es limitaven a la man-
ca de manteniment d’aquests espais. En ocasions, 
aquestes deficiències derivaven en problemes de sa-
lubritat dels treballadors i dels ciutadans que feien ús 
d’aquests espais.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Fer una diagnosi de l’estat de les comissaries, les àrees 
de detinguts i altres dependències del Cos dels Mossos 
d’Esquadra on s’indiquin les deficiències estructurals, 
de manca de manteniment de les instal·lacions, del mal 
estat del mobiliari i aquelles altres que puguin afec-
tar a la salubritat dels treballadors i usuaris, establint 
una valoració econòmica de cada actuació. Tanmateix, 
establirà un calendari d’actuació i de reparació de les 
mancances detectades, el seu pressupost i finançament 
per fer-hi front al llarg de l’any 2014.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca

Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment de medicaments als detinguts en les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00956/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En la sessió de 30 de gener de 2014 de la Comissió 
d’Interior van comparèixer els quatre sindicats repre-
sentatius dels agents dels Mossos d’Esquadra i van fer 
palesa manca de personal sanitari o infermers en les 
àrees de detinguts per subministrar els medicaments 
que aquests requereixen. Aquestes funcions estan sent 
realitzades per agents del Cos dels Mossos d’Esquadra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

Que, urgentment, garanteixi el personal sanitari ne-
cessari per subministrar els medicaments als detinguts 
quan es troben en dependències policials del Cos dels 
Mossos d’Esquadra, establint els protocols i acords 
que siguin necessaris entre els departaments d’Interi-
or i Salut.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emer-
gències i Seguretat de Catalunya (Rescat)
Tram. 250-00957/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Rescat és la xarxa de radiocomunicacions d’emer-
gències i seguretat de Catalunya. Aquesta xarxa ha 
de proporcionar cobertura, tant en nuclis de població 
com en entorns rurals, als cossos i col·lectius profes-
sionals, implicats en la seguretat i les emergències a 
Catalunya.

En la sessió de 30 de gener de 2014 de la Comissió d’In-
terior van comparèixer els quatre sindicats representa-
tius dels agents dels Mossos d’Esquadra i van fer palesa 
determinades deficiències de la xarxa RESCAT.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fer una diagnosi sobre la cobertura actual de la 
Xarxa Rescat i de l’estat de les emissores i establir un 
pla d’actuació, executable en el 2014, per tal d’arranjar 
les deficiències detectades.

2. De forma específica, garantir la cobertura de la xar-
xa Rescat en les línies del Metro de TMB (Transports 
Metropolitans de Barcelona) i a totes les comissaries i 
dependències dels Mossos d’Esquadra, i el seu entorn, 
durant l’any 2014.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del parc mòbil dels Mossos d’Esquadra

Tram. 250-00958/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 55095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En la sessió de 30 de gener de 2014 de la Comissió 
d’Interior van comparèixer els quatre sindicats repre-
sentatius dels agents dels Mossos d’Esquadra i van 
fer palesa determinades en el parc mòbil dels Mossos 
d’Esquadra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Reparar de forma immediata els vehicles del parc 
mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra, evitant que 
aquests puguin estar fora de servei per manca de re-
cursos per a la seva reparació.

2. Garantir una adequada i periòdica neteja i higienit-
zació dels vehicles del parc mòbil del Cos dels Mossos 
d’Esquadra.

3. Que tots els vehicles del parc mòbil del Cos dels 
Mossos d’Esquadra disposin de la seva corresponent 
pòlissa d’assegurança, al corrent de pagament, i la se-
va Inspecció Tècnica de Vehicles al corrent, evitant 
que aquests puguin estar fora de servei per manca 
d’assegurança o itv.

4. Fer efectiu, sense retards, el pagament als agents de 
les despeses de la renovació del carnet de conduir ve-
hicles prioritaris o d’emergència.

5. Garantir que en aquells serveis que ho necessitin es 
disposaran dels vehicles 4x4 o tot terreny necessaris.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’ús de la topo-
nímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00959/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La directora de l’Aeroport del Prat, senyora Sonia 
Corrochano Gómez, ha comunicat per carta a l’entitat 
Plataforma per la Llengua, la negativa a fer servir tam-
bé les formes catalanes dels topònims en els plafons 
de sortida i arribades d’aquest aeroport, tal com li ha-
via demanat l’esmentada entitat.

En aquests moments les destinacions s’anuncien úni-
cament en castellà (amb l’excepció de La Corunya que 
s’anuncia en gallec i dels noms de les destinacions que 
no tenen traducció en castellà, on es manté el nom 
d’origen), i no es fa servir mai la forma en català. Així, 
Moscou apareix anunciat únicament amb el nom de 
«Moscú», Nàpols com a «Nápoles» i així totes les des-
tinacions. Fins i tot, en les destinacions que es troben 
als territoris de parla catalana com és el cas d’Eivissa, 
apareix únicament anunciada com a «Ibiza», tot i que 
l’única forma oficial és Eivissa. En cap cas es fa ser-
vir ni un sol nom en català (llevat que sigui coincident 
amb la forma castellana).

Així mateix informa en l’esmentada resposta que per 
a les destinacions de l’àmbit lingüístic català no farà 
servir el català atès que «han de ser les denominaci-
ons oficials que designa el Ministeri de Foment, i en 
la llengua en el que s’hagin designat i que es publi-
ca al Boletín Oficial del Estado (BOE).» Tanmateix no 
especifica quin és el document publicat al BOE, atès 
que la forma Eivissa és per exemple reconeguda com 
a oficial.

Pel que fa a les destinacions internacionals aclareix 
que tradueixen els destins al castellà quan la traduc-
ció és possible. No mostra cap voluntat de fer el ma-
teix per al català si hi ha una forma d’ús tradicional en 
aquesta llengua.

Ara com ara, doncs, destins com Eivissa continuaran 
essent només Ibiza, Nova York no serà ni New York 

ni Nova York, sinó únicament Nueva York, o Milà, no 
serà Milano o Milà, sinó sempre Milan. Només en al 
cas de La Corunya es respectarà la forma en gallec.

Entenem que la resposta donada és només política, 
doncs en sentit estricte no hi hauria d’haver cap impe-
diment per utilitzar les nomenclatures dels topònims 
també en català, especialment si aquestes són les úni-
ques reconegudes oficialment.

Es dóna la circumstància que el Parlament de Catalunya 
va aprovar el 7 de juliol del 2010 la Resolució 737/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la toponímia de l’Ae-
roport de Barcelona en què s’insta al Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat que AENA faci 
un ús normalitzat de la llengua catalana en la toponímia 
emprada en els panells informatius de l’Aeroport del 
Prat, cosa que ara podem constatar que no ha estat així.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento perquè revisi les denominacions oficials que 
designa i que publica al BOE, per tal que es respectin 
les denominacions dels topònims en les llengües ofici-
als d’aquests a totes les comunicacions i informacions 
dels aeroports espanyols i, especialment, als que fa re-
ferència a la llengua catalana en els aeroports catalans.

2. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de 
Fomento perquè revisi l’ús que AENA fa en les seves 
comunicacions i informacions de les denominacions 
dels topònims en llengua catalana en els aeroports ca-
talans.

3. Donar compliment a la Resolució 737/VIII del Par-
lament de Catalunya que es va aprovar en els següents 
termes: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat que AENA 
faci un ús normalitzat de la llengua catalana en la to-
ponímia emprada en els panells informatius i telein-
dicadors de l’aeroport de Barcelona, garantint que no 
disminueixi la claredat de la informació que s’ofereixi 
als passatgers i als usuaris de l’aeroport, d’acord amb 
les directrius següents: 

a) En el cas dels topònims de l’àmbit lingüístic català, 
utilitzar les formes oficials i pròpies de les destinacions, 
és a dir, les formes catalanes, tenint en compte que els 
trajectes es fan dins els territoris de parla catalana.

b) En el cas dels topònims de l’Estat de fora de l’àmbit 
lingüístic català: 

Primer. Si es tracta d’una localitat que és dins un terri-
tori amb llengua pròpia, utilitzar els dos noms oficials.
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Segon. Si es tracta d’una localitat que té una forma tra-
dicional en català, utilitzar la forma catalana.

c) En el cas dels topònims de destinacions estrangeres, 
per a mantenir la dimensió internacional de l’aeroport, 
utilitzar alternativament la denominació en català si hi 
ha una forma tradicional, en la llengua d’origen i, fi-
nalment, en anglès, com a principal llengua de domini 
internacional.»

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

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

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Programa de consum de llet a les escoles 
combinat amb el Pla de consum de fruites 
i hortalisses
Tram. 250-00960/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Proposta de Resolució a favor de combinar i reforçar 
els programes de consum de llet i fruites a les escoles 
de Catalunya

Des de l’any 1977 la Unió Europea ve impulsant pro-
grames educatius de consum de llet i, des de l’any 
2009, també es van iniciar programes específics sobre 
consum de fruita. Cada any, gairebé són 30 milions de 
nens i nenes que reben una sensibilització pedagògica 
de la importància d’aquests dos productes alimentaris.

En un context com l’actual, caracteritzat pel descens 
del consum que els infants fan d’aquests productes, 
l’objectiu hauria de ser combatre amb més eficàcia la 
nutrició deficient de la població infantil. Per aquest 
motiu, la Comissió Europea ha impulsat el progra-
ma «Menja bé per sentir-te bé» com a proposta per a 
combinar i reforçar els programes dels estats membres 
sobre consum de llet i fruites a les escoles. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és també la distribució de produc-
tes de granja a les escoles, mesures educatives per aug-

mentar la sensibilitat dels infants davant la necessitat 
d’adquirir hàbits d’alimentació saludables, ampliar la 
gamma de productes agrícoles disponibles i afrontar 
amb més efectivitat els temes relacionats amb la sos-
tenibilitat, el medi ambient i els residus alimentaris.

Tal com ja es va programar en l’acord de l’any pas-
sat sobre les despeses de la UE, una vegada el nou rè-
gim sigui aprovat, tindrà un pressupost de 230 milions 
d’euros per curs escolar (150 milions per a les frui-
tes i hortalisses i 80 per la llet) disponible pel 2014. 
Aquests programes són més necessaris que mai donats 
els problemes nutricionals que es registren, així com la 
tendència a la baixa en el consum de fruites i hortalis-
ses i de llet.

El govern de la Generalitat té vigent el Pla de Consum 
de fruita a les escoles, «A l’escola, la fruita entra sola». 
La campanya, que aquest curs va adreçada als nens de 
cicle inicial i mitjà de primària (6 a 10 anys), consis-
teix a distribuir gratuïtament fruites i hortalisses als 
escolars dels centres educatius de Catalunya que hagin 
sol·licitat la participació i va acompanyada d’activitats 
educatives i de lleure relacionades amb l’alimentació, 
l’agricultura i la salut. Durant 5 o 6 mesos del curs 
2013/2014, es distribuirà, una vegada al mes, fruites 
i/o hortalisses seleccionades en funció de l’estació de 
l’any, la proximitat i la qualitat. Enguany, participen 
en aquest Pla 346.000 alumnes i 1.431 escoles, cosa 
que representa un 25% més d’alumnes respecte del 
curs anterior. El pla es va iniciar el mes de novembre 
de 2012 i s’ha reiniciat aquest mes d’abril fins al juny 
de 2013. Es preveu que es distribuiran 560 tones de 
fruita (poma, pera, mandarina, taronja, raïm, madui-
xot, plàtan, cirera i albercoc).

Paral·lelament, el Conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural va anunciar el pas-
sat abril de 2013 la posada en marxa, de manera dife-
rencial, un programa de Consum de llet a les escoles.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Desplegar, coordinadament el Departament d’Ense-
nyament amb el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Programa 
de Consum de llet a les escoles de forma combinada i 
reforçada amb el Pla de Consum de fruites i hortalis-
ses a les escoles, tal i com ha recomanat la Comissió 
Europea a través d’una proposta.

2. Incorporar, dins d’aquest programa, productes eco-
lògics, productes de granja i ampliar la gamma de pro-
ductes agrícoles disponibles.

3. Presentar per al proper curs 2014-2015 una recoma-
nació, per part del Departament d’Ensenyament, sobre 
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els hàbits i importància de consum de fruita i hortalis-
ses i del consum de llet per a les empreses i/o entitats 
que gestionen menjadors escolars.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt  
GP ICV-EUiA  GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Pla quinquennal per a la implantació de xar-
xes protectores contra les pedregades
Tram. 250-00961/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalu-
nya s’ha compromès en reiterades ocasions a donar fa-
cilitats als agricultors per a la instal·lació de les xarxes 
anti-pedra, i així evitar les pèrdues econòmiques per 
les pedregades.

El 2008 es va dissenyar un Pla quinquennal per la im-
plantació de xarxes protectores contra les pedregades, 
que es va aplicar durant el 2008, 2009 i 2010, i que fa-
cilitava la inversió pública en la instal·lació de xarxes 
anti-pedra amb préstecs a interès zero; Tanmateix, des 
de l’arribada de CIU al Govern aquest va desaparèixer 
quasi en la seva totalitat, tot i l’alt índex de satisfacció 
que sector, cooperatives i pagesos manifestaven.

El sector reclama solucions concretes per evitar els 
desperfectes ocasionats per les inclemències meteoro-
lògiques i els terribles efectes econòmics que arrosse-
guen. La instal·lació de les xarxes resulta molt cara, di-
ficultant la rendibilitat i el retorn de la inversió, motiu 
pel qual es fa necessari el suport de l’administració per 
tirar-ho endavant.

És per això que els diferents sindicats agraris han de-
manat al Govern solucions definitives i facilitats per 
la compra i instal·lació de les xarxes, atès que el Go-
vern té mecanismes per facilitar l’accés al crèdit per a 

la compra de xarxes amb condicions avantatjoses pels 
agricultors, l’Institut Català de Crèdit.

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

Proposta de resolució

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

1. Aplicar el Pla quinquennal per la implantació de 
xarxes protectores contra les pedregades, amb les ma-
teixes condicions amb què es va dissenyar l’any 2008.

2. Crear una línia de crèdits sense interessos per a fi-
nançar la compra de xarxes anti-pedra per part dels 
agricultors catalans.

3. Impulsar una línia de subvencions a fons perdut 
per finançar la compra i la instal·lació de xarxes anti- 
pedra.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts dels plans de millora pendents
Tram. 250-00962/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural encara no ha pagat els Plans 
de Millora pendents dels anys 2012 i 2013 i no ha obert 
la convocatòria pel 2014. Les ajudes compromeses per 
aquest concepte pugen uns 3,5 milions d’euros i poden 
afectar unes 480 sol·licituds.

Molts agricultors ja han efectuat la despesa i han hagut 
de demanar crèdits fins al cobrament de les subvenci-
ons, amb les dificultats que ocasiona no rebre aquestes 
ajudes.
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Els Plans de Millora són fonamentals per a la millora i 
modernització de les explotacions agrícoles i ramade-
res. Aquests ajuts fan referència a la instal·lació de xar-
xes de reg, de xarxes antipedra o a noves plantacions, 
entre d’altres.

El fet de no pagar aquestes subvencions crea una in-
certesa jurídica i econòmica sobre els agricultors molt 
preocupant que cal resoldre i no repetir en un futur.

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

Proposta de resolució

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

1. Fer efectius de els pagaments dels Plans de Millo-
ra corresponents als anys 2012 i 2013 en el termini de 
quatre mesos. 

2. Publicar la convocatòria dels Plans de Millora pel 
2014 en el termini de tres mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de les oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural d’Almacelles i Alcarràs
Tram. 250-00963/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 55266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha anunciat el tancament, les 
properes setmanes, de les oficines del Departament 
d’Almacelles i Alcarràs.

El 2012 el Departament ja va dur a terme un desman-
tellament de diverses oficines arreu del territori, des-
prés de molts anys mantenint una presència a molts 

pobles que facilitava una acció molt directa sobre el 
sector.

El sector agroalimentari és estratègic i de vital impor-
tància pel país i, sobretot, per les zones rurals on té un 
paper fonamental per a la creació d’ocupació i conser-
vació del territori.

És evident el canvi de model evident del Departament 
respecte a la proximitat i organització territorial dels 
seus serveis i oficines. Aquests canvis recentralitza-
dors perjudiquen de manera molt directa les zones més 
allunyades de les capitals i el sector agroalimentari.

Els Ajuntaments afectats s’han ofert per acollir aques-
tes oficines en dependències municipals per evitar el 
cost de les instal·lacions.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir en servei les oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural d’Almacelles i Alcarràs.

2. Obrir un procés de diàleg i consens amb els ajunta-
ments afectats pels possibles tancaments d’oficines del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

3. Comparèixer a la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per explicar el 
futur de les oficines del Departament arreu del territo-
ri en el termini d’un mes.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Òscar Ordeig i Molist
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació 
d’una instrucció del Departament de Justícia 
amb relació a la continuïtat dels interins
Tram. 250-00964/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 55270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

En resposta a la comunicació realitzada sobre nome-
naments de persones interines a desembre de 2013, i 
que citem textualment «A totes aquelles persones in-
terines a les quals els finalitza el nomenament en data 
31 de desembre de 2013 i la incidència per la qual van 
ser nomenats continua vigent, se’ls renovarà el nome-
nament de manera automàtica a partir de l’1 de gener 
de 2014, excepte a les persones a qui s’ha fet arribar 
expressament una comunicació de no renovació més 
enllà del 31 de desembre de 2013.

Així mateix, no es renovarà el nomenament de les per-
sones interines que en data 31 de desembre de 2013 es-
tiguin en situació de baixa per malaltia. A les persones 
interines que en data 31 de desembre de 2013 estiguin 
de baixa per maternitat no se’ls renovarà el contracte 
d’interinatge, però si un cop finalitzada la baixa ma-
ternal continua estant vigent en l’òrgan judicial la inci-
dència per la qual van ser nomenades, podran tornar a 
ser nomenades i cessarà la persona interina que s’hagi 
nomenat per substituir el període de maternitat.»

Creiem que és una mesura totalment discriminatòria 
que va en contra dels preceptes legislatius pels quals 
en virtut de la igualtat, no es pot discriminar per raó 
de sexe, edat o origen ètnic, entre d’altres raons.

El no nomenament automàtic de les persones que ro-
manguin en baixa per maternitat és un acte de discri-
minació per raó de sexe, ja que aquestes situacions 
afecten directament les dones. Tant la llei d’igualtat 
com les lleis d’àmbit internacional de la Organització 
Internacional del Treball, com les Directives de la UE 
encomanen garantir la igualtat d’accés a l’ocupació, fet 
que segons aquesta decisió del Departament de Justí-
cia de Catalunya, no s’estaria complint ja que es des-
carta totalment la seva opció a la renovació del nome-
nament. Tanmateix, la Llei de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral del personal al servei de 
les administracions públiques de Catalunya, ofereix 
protecció a les persones que causin baixa per materni-
tat, de manera que al estar-ho no perdin els seus drets 
laborals, i es mantingui la igualtat de les condicions 
amb la resta de traballadors/es.

De la mateixa manera, la incapacitat temporal està 
protegida per la Llei de la Seguretat Social i la persona 
de baixa per malaltia no pot perdre la relació laboral 
que mantenia per aquesta circumstància.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern a: 

1. Deixar sense efecte la instrucció comunicada i im-
plementada pel Departament de Justícia per la qual es 
discrimina les dones amb permís de maternitat i les 
persones en situació d’incapacitat temporal en relació 
a la continuïtat del seu nomenament com a interines 
del Departament de Justícia.

2. Oferir de manera immediata una plaça d’interinitat 
a les persones que, com a conseqüència d’aquesta ins-
trucció no s’han incorporat a un lloc de treball.

3. Considerar aquesta mesura amb efectes retroactius 
a 1 de gener del 2014 i, en conseqüència, negociar i es-
tablir mesures que compensin a les persones que s’han 
pogut veure privades de la continuïtat en el seu lloc de 
treball, proporcionals al temps transcorregut en aques-
ta situació.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de ga-
rantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 56279; 56335; 56300 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.02.2014 i 20.02.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
56279 i 56335)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parlament 
de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sol·liciten 
la convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal que d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i l’article 32.2 de la Llei orgàni-
ca 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucio-
nal, s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra 
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la 
unitat de mercat (BOE núm. 295 de 10 de desembre 
de 2013), d’acord amb el Dictamen núm. 5 de 14 de 
febrer de 2014 del Consell de Garanties Estatutàries, 
a les conclusions del qual s’aprecien motius d’incons-
titucionalitat, per la seva presumpta afectació de l’au-
togovern de Catalunya i vulneració de preceptes cons-
titucionals i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en: 

– L’apartat segon de l’article 14, i per connexió l’apar-
tat segon de l’article 23, que vulneren la potestat regla-
mentària del Govern de la Generalitat reconeguda en 
l’article 68.1 EAC, pel que fa a les competències rela-
cionades amb activitats econòmiques reconegudes al 
capítol II del títol IV EAC.

– Els articles 16, 17 i 18, i per connexió l’article 5 i la 
disposició final segona, que vulneren les competències 
de la Generalitat relacionades amb activitats econòmi-
ques reconegudes en el capítol II del títol IV EAC.

– Els articles 19 i 20, i per connexió la disposició addi-
cional desena, i així mateix, l’apartat 5 de l’article 26, 
que vulneren les competències relacionades amb acti-
vitats econòmiques reconegudes al capítol II del títol 
IV EAC, així com l’article 115.1 EAC, relatiu a l’abast 
territorial i els efectes d’aquestes competències.

– L’article 27, en relació amb la disposició final prime-
ra que afegeix els apartats 1 i 2 de l’article 127 quater 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i que vulneren 
les competències relacionades amb activitats econò-
miques reconegudes al capítol II del títol IV EAC.

– L’apartat u i, per connexió, l’apartat dos de la dispo-
sició final tercera que donen nova redacció a l’article 
2 i a la disposició final desena de la Llei 12/2012, de 
26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis i que vulneren les 
competències de la Generalitat relatives a comerç de 
l’article 121 EAC.

– La disposició final quarta, que és contrària a la 
Constitució i a l’Estatut en la mesura que declara bàsic 
els preceptes citats anteriorment.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Josep Lluís 
Salvadó i Tenesa, Oriol Amorós i March, portaveus 
adjunts; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu Domin-
go, Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, 
Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, 
Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, 
Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger 
Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba 
Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, del 
GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 56300)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que representen una 
cinquena part dels diputats del Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 
3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, l’article 30.2 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries i l’article 155 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, sol·liciten la convocatòria del Ple 
del Parlament de Catalunya per tal d’interposar un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei 20/2013, de 9 
de desembre, de garantia de la unitat de mercat (BOE 
núm. 295 de 10 de desembre de 2013), d’acord amb el 
Dictamen núm. 5 de 14 de febrer de 2014 del Consell 
de Garanties Estatutàries, en els articles següents: 

– Els articles 2, 3, 4, 5 i 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28, disposicions 
addicionals Primera i Desena; i disposicions finals Pri-
mera, Segona, Quarta i Cinquena de la Llei 20/2013, 
de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, 
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per vulnerar les competències de la Generalitat en ma-
tèria de turisme (article 171 EAC); industria (article 
139 EAC en relació amb l’article 111 EAC), matèria 
d’energia i mines (article 133 EAC); comerç (article 121 
EAC) i consum (article 123 EAC) i cooperatives i econo-
mia social (article 124 EAC).

– Els articles 5, 17.1.a) i 20.1 de la Llei 20/2013, de 9 
de desembre, de garantia de la unitat de mercat, per 
vulnerar les competències de la Generalitat en matèria 
de de caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del 
sector pesquer (articles 116 i 119 EAC).

– Els articles 2, 9, 18, 19 i 20 de la Llei 20/2013, de 9 
de desembre, de garantia de la unitat de mercat, per 
vulnerar les competències de la Generalitat en matèria 
de sanitat i salut pública (article 162 EAC).

– L’apartat u i, per connexió, l’apartat dos de la dispo-
sició final tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, 
que donen nova redacció a l’article 2 i a la disposició 
final desena de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de 
mesures urgents de liberalització del comerç i de deter-
minats serveis, per vulnerar les competències de la Ge-
neralitat relatives a comerç de l’article 121 EAC.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu; Carles Pellicer i Pu-
nyed, Joan Maria Sardà i Padrell, David Bonvehí i 
Torras, Ferran Falcó i Isern, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, Antoni Fernández Teixidó, Pere Regull i Ri-
ba, Begonya Montalban i Vilas, Mireia Canals i Boti-
nes, Àlex Moga i Vidal, Cristina Bosch i Arcau, Vio-
lant Cervera i Gòdia, Antoni Balasch i Parisi, Anna 
Figueras i Ibàñez, Albert Batalla i Siscart, Elena Ri-
bera i Garijo, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Xavier 
Dilmé i Vert, Ramona Barrufet i Santacana, Annabel 
Marcos i Vilar, Ma Mercè Jou i Torras, Lluís Guinó i 
Subirós, Pere Vila i Fulcarà, Maria Senserrich i Gui-
tart, Àngels Ponsa i Roca, Meritxell Borràs i Solé, Joan 
Recasens i Guinot, diputats, del GP de CiU

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10; 212-00005/10

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 56280; 56320; 56301; 56363  

Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 19.02.2014 i 20.20.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 56280, 
56320)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parlament 
de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sol·liciten 
la convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal que d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i l’article 32.2 de la Llei orgàni-
ca 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la mi-
llora de la qualitat educativa (BOE núm. 295 de 10 de 
desembre de 2013), d’acord amb els Dictàmens núme-
ros 3 i 4 de 28 de gener i 12 de febrer de 2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusions 
del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per la 
seva presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya 
i vulneració de preceptes constitucionals i de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya en: 

– L’apartat cinc de l’article únic LOMCE, que afegeix 
l’article 6 bis.2.a.3r, 6 bis.2.b.3r i 6 bis.2.c.3r LOE, 
com també els apartats tretze, vint, vint-i-nou, trenta-
set, cinquanta, setanta-tres, vuitanta-nou i noranta, de 
l’article únic LOMCE, en la modificació que fan dels 
articles 21.2, 29.1 i 4, 36 bis.1 i 3, 43.1, 64.2 (darrer 
paràgraf), 120.3, 144.1 (darrer paràgraf), i 147.2 (se-
gon paràgraf), LOE, en les remissions que efectuen a 
la potestat reglamentària del Govern de l’Estat, vul-
neren les competències de la Generalitat previstes a 
l’article 131.2 i .3 EAC i no troben empara en l’article 
149.1.30 CE.

– L’apartat trenta-un, que modifica l’article 38.2 LOE, 
i l’apartat noranta-set, que afegeix la disposició addi-
cional trenta-sisena LOE, de l’article únic de la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, vulneren les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 172.1 
i .2 EAC.

– L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica l’ar-
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ticle 41.2 (darrer paràgraf) i .3.b LOE, vulnera les 
competències de la Generalitat previstes a l’article 
131.3 EAC.

– L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix l’article 
111 bis.3 i .6 LOE, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC.

– L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els apartats 1 i 2 
de la disposició addicional trenta-quatrena que s’afe-
geix a la LOE, vulnera les competències de la Genera-
litat previstes als articles 131.3 i 172.1 EAC, i és con-
trari a l’article 114.2 EAC.

– L’apartat noranta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els tres darreres 
paràgrafs de la nova disposició addicional trenta-vui-
tena, que s’afegeix a la LOE, vulnera l’article 153 CE 
i les competències de la Generalitat previstes als arti-
cles 131 i 143 EAC, així com l’article 35 EAC.

– L’apartat cent set de l’article únic LOMCE, que mo-
difica la disposició final cinquena LOE, pel que fa a 
l’habilitació competencial dels articles 6 bis.2a.3r, 
21.2, 43.1, 64.2 (darrer paràgraf), 120.3, 144.1 (dar-
rer paràgraf), 147.2 (segon paràgraf), vulnera l’article 
131.3 EAC i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.

– L’apartat cent-nou de l’article únic de la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix la disposició 
final setena bis LOE, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.

– La disposició final tercera de la Llei orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, que afegeix un nou apartat 
3 a la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les co-
munitats autònomes, és contrària als articles 156.1 CE 
i 201.2 EAC.

– Els apartats vuitanta i vuitanta-un de l’article únic 
de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, en la 
modificació que efectuen de l’article 127 LOE, lletres 
a, b, e, h i i, i l’article 132 LOE, lletres l, m, n, ñ i o, ai-
xí com l’apartat tres de la disposició final segona de la 
Llei orgànica 8/2013, que modifica l’article 57 LODE, 
lletres a, b, f, j, k i l, poden vulnerar el dret reconegut 
a l’article 27.7 CE.

– La disposició transitòria segona LOMCE, sobre la 
renovació de concerts educatius, vulnera les compe-
tències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC 
i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.

– Els apartats nou, quinze i setze de l’article únic 
LOMCE, que modifiquen els articles 18.3.b, 24.4.b i 
.c.7è i 25.6.b i .c.9è, respectivament; els apartats vint-i-
cinc, vint-i-sis i cent de l’article únic LOMCE, que afe-
geixen els articles 34 bis.4.7è i l’article 34 ter.4.j LOE; 
així com l’apartat noranta-un del mateix article únic 
LOMCE, que modifica la disposició addicional segona 

LOE, referents a l’ensenyament de la religió en l’itine-
rari educatiu, poden vulnerar l’article 14 CE, que ex-
pressament prohibeix qualsevol discriminació per raó 
de religió, i el mateix dret de llibertat religiosa, reco-
negut a l’article 16 CE.

– L’apartat seixanta-un de l’article únic LOMCE, en la 
redacció donada a l’article 84.3 LOE, sobre l’ensenya-
ment separat per raó de gènere; i l’apartat setanta de 
l’article únic LOMCE, en la modificació dels apartats 
primer a setè de l’article 116 LOE, sobre els concerts 
educatius, poden vulnerar l’article 27.2 i 9 CE, i les 
competències de la Generalitat de l’article 131.3 EAC i 
la seva autonomia financera (art. 202.3 EAC).

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Josep Lluís Salvadó i Tenesa, Oriol 
Amorós i March, Pere Aragonès i Garcia, portaveu 
adjunt; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu Domin-
go, Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, 
Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, 
Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, 
Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger 
Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba 
Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, del 
GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 56301)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que representen una 
cinquena part dels diputats del Parlament de Catalunya, 
d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, l’article 32.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 
d’octubre, del Tribunal Constitucional, l’article 30.2 de 
la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties 
Estatutàries i l’article 155 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, sol·liciten la convocatòria del Ple del Par-
lament de Catalunya per tal d’interposar un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, de 9 
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 
(BOE núm. 295 de 10 de desembre del 2013), d’acord 
amb els Dictàmens núm. 3 i 4, de 28 de gener i de 12 
de febrer del 2014, respectivament, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, a les conclusions del qual s’apreci-
en motius d’inconstitucionalitat, per la seva presumpta 
afectació de l’autogovern de Catalunya en els articles 
següents: 

– L’apartat cinc, que afegeix l’article 6 bis.2.b.3r LOE; 
l’apartat vint, que modifica l’article 29.1 i .4, segon in-
cís, «i les ha de dissenyar i establir-ne el contingut per 
a cada convocatòria», LOE; l’apartat vint-i-nou, que 
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introdueix l’article 36 bis.1 i .3, segon incís, «i les ha 
de dissenyar i establir-ne el contingut per a cada con-
vocatòria», LOE; i l’apartat vuitanta-nou, que modi-
fica l’article 144.1 (segon paràgraf) LOE, de l’article 
únic de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que 
vulneren les competències de la Generalitat previstes 
a l’article 131.3 EAC, i no troben empara en l’article 
149.1.30 CE.

– L’apartat trenta-un, que modifica l’article 38.2 LOE, 
en l’incís «d’acord amb la normativa bàsica que esta-
bleixi el Govern», i l’apartat noranta-set, que afegeix 
la disposició addicional trenta-sisena LOE, en la me-
sura que atribueix al Govern l’establiment de la nor-
mativa bàsica sobre els procediments d’admissió als 
ensenyaments universitaris de grau, de l’article únic de 
la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, que vulne-
ren les competències de la Generalitat previstes a l’ar-
ticle 172.1 i .2 EAC.

– L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica l’ar-
ticle 41.2 (darrer paràgraf) i .3.b LOE, que vulnera 
les competències de la Generalitat previstes a l’article 
131.3 EAC.

– L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix l’article 
111 bis.3 i .6 LOE, que vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC.

– L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els apartats 1 i 2 
de la disposició addicional trenta-quatrena que s’afe-
geix a la LOE, que vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes als articles 131.3 i 172.1 EAC, i és 
contrari a l’article 114.2 EAC.

– L’apartat noranta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els tres darreres 
paràgrafs de la nova disposició addicional trenta-vui-
tena, que s’afegeix a la LOE, que vulnera l’article 153 
CE i les competències de la Generalitat previstes als 
articles 131 i 143 EAC, així com l’article 35 EAC.

– L’apartat cent set de l’article únic de la Llei orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, que modifica la disposició 
final cinquena LOE, pel que fa a l’habilitació compe-
tencial dels articles 6 bis.2.c.3r; 29.4; 36 bis.3; 38.2, 
41.2 (darrer paràgraf) i .3.b; 111 bis.3 i .6; 144.1 (segon 
paràgraf), i de la disposició addicional trenta-sisena, 
que no troba empara en l’article 149.1.30 CE i, per tant, 
és contrari a la Constitució i a l’Estatut.

– L’apartat cent-nou de l’article únic de la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix la disposició 
final setena bis LOE, que vulnera les competències de 
la Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.

– La disposició final tercera de la Llei orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, que afegeix un nou apartat 
3 a la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les co-

munitats autònomes, que és contrària als articles 156.1 
CE i 201.2 EAC.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu; Carles Pellicer i Pu-
nyed, Joan Maria Sardà i Padrell, David Bonvehí i 
Torras, Ferran Falcó i Isern, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, Antoni Fernández Teixidó, Pere Regull i Ri-
ba, Begonya Montalban i Vilas, Mireia Canals i Boti-
nes, Àlex Moga i Vidal, Cristina Bosch i Arcau, Vio-
lant Cervera i Gòdia, Antoni Balasch i Parisi, Anna 
Figueras i Ibàñez, Albert Batalla i Siscart, Elena Ri-
bera i Garijo, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Xavier 
Dilmé i Vert, Ramona Barrufet i Santacana, Annabel 
Marcos i Vilar, Ma Mercè Jou i Torras, Lluís Guinó i 
Subirós, Pere Vila i Fulcarà, Maria Senserrich i Gui-
tart, Àngels Ponsa i Roca, Meritxell Borràs i Solé, Joan 
Recasens i Guinot, diputats, del GP de CiU

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 56363)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena Betriu, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, l’article 32.2 de la Llei or-
gànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constituci-
onal, l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries i l’article 155 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, sol·liciten la 
convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat con-
tra la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa (LOMCE) (BOE núm. 
295 de 10 de desembre de 2013), d’acord amb els Dic-
tàmens núms. 3 i 4 de 28 de gener i de 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusions 
del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per la 
seva presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya 
en els articles i disposicions següents: 

– L’apartat cinc de l’article únic LOMCE, que afe-
geix l’article 6 bis.2.a.3r, 6 bis.2b3r i 6 bis.2.c.3r, LOE; 
l’apartat vint, que modifica l’article 29.1 i .4, segon in-
cís, «i les ha de dissenyar i establir-ne el contingut per 
a cada convocatòria», LOE; l’apartat vint-i-nou, que 
introdueix l’article 36 bis.1i .3, segon incís, «i les ha de 
dissenyar i establir-ne el contingut per a cada convo-
catòria», LOE; com també els apartats tretze, trenta-
set, cinquanta, setanta-tres, vuitanta-nou i noranta, de 
l’article únic LOMCE, en la modificació que fan dels 
articles 21.2, 43.1, 64.2 (darrer paràgraf), 120.3, 144.1 
(darrer paràgraf), i 147.2 (segon paràgraf), LOE, en 
les remissions que efectuen a la potestat reglamentària 
del Govern de l’Estat, vulneren les competències de la 
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Generalitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC i no tro-
ben empara en l’article 149.1.30 CE.

– L’apartat trenta-un, que modifica l’article 38.2 LOE, i 
l’apartat noranta-set, que afegeix la disposició addicio-
nal trenta-sisena LOE, de l’article únic de la Llei orgà-
nica 8/2013, de 9 de desembre, vulneren les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 172.1 i .2 EAC.

– L’apartat trenta-quatre de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que modifica l’article 
41.2 (darrer paràgraf) i .3.b LOE, vulnera les compe-
tències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.

– L’apartat seixanta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix l’article 
111 bis.3 i .6 LOE, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 131.2 i .3 EAC.

– Els apartats vuitanta i vuitanta-un de l’article únic 
de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, en la 
modificació que efectuen de l’article 127 LOE, lletres 
a, b, e, h i i, i l’article 132 LOE, lletres l, m, n, ñ i o, ai-
xí com l’apartat tres de la disposició final segona de la 
Llei orgànica 8/2013, que modifica l’article 57 LODE, 
lletres a, b, f, j, k i l, poden vulnerar el dret reconegut 
a l’article 27.7 CE.

– L’apartat noranta-cinc de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els apartats 1 i 2 
de la disposició addicional trenta-quatrena que s’afe-
geix a la LOE, vulnera les competències de la Genera-
litat previstes als articles 131.3 i 172.1 EAC, i és con-
trari a l’article 114.2 EAC.

– L’apartat noranta-nou de l’article únic de la Llei or-
gànica 8/2013, de 9 de desembre, en els tres darreres 
paràgrafs de la nova disposició addicional trenta-vui-
tena, que s’afegeix a la LOE, vulnera l’article 153 CE 
i les competències de la Generalitat previstes als arti-
cles 131 i 143 EAC, així com l’article 35 EAC.

– L’apartat cent set de l’article únic LOMCE, que mo-
difica la disposició final cinquena LOE, pel que fa a 
l’habilitació competencial dels articles 6 bis.2a.3r, 
21.2, 43.1, 64.2 (darrer paràgraf), 120.3, 144.1 (dar-
rer paràgraf), 147.2 (segon paràgraf), vulnera l’article 
131.3 EAC i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.

– L’apartat cent-nou de l’article únic de la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, que afegeix la disposició 
final setena bis LOE, vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC.

– La disposició transitòria segona LOMCE, sobre la 
renovació de concerts educatius, vulnera les compe-
tències de la Generalitat previstes a l’article 131.3 EAC 
i no troba empara en l’article 149.1.30 CE.

– La disposició final tercera de la Llei orgànica 
8/2013, de 9 de desembre, que afegeix un nou apartat 
3 a la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les co-

munitats autònomes, és contrària als articles 156.1 CE 
i 201.2 EAC.

– Els apartats nou, quinze i setze de l’article únic 
LOMCE, que modifiquen els articles 18.3.b, 24.4.b i 
.c.7è i 25.6.b i .c.9è, respectivament; els apartats vint-i-
cinc, vint-i-sis i cent de l’article únic LOMCE, que afe-
geixen els articles 34 bis.4.7è i l’article 34 ter.4.j LOE; 
així com l’apartat noranta-un del mateix article únic 
LOMCE, que modifica la disposició addicional segona 
LOE, referents a l’ensenyament de la religió en l’iti-
nerari educatiu, vulneren els articles 14 i 16 CE, ba-
sant-nos en els vots particulars formulats en el Dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries.

– L’apartat seixanta-un de l’article únic LOMCE, en 
la redacció donada a l’article 84.3 LOE, sobre l’ense-
nyament separat per raó de gènere; i l’apartat setanta 
de l’article únic LOMCE, en la modificació dels apar-
tats primer a setè de l’article 116 LOE, sobre els con-
certs educatius, per ser contraris als articles 14 i 27 
CE i vulnerar els articles 21, 41.2 i 131.3 de l’EAC, 
basant-nos en els vots particulars formulats en el Dic-
tamen del Consell de Garanties Estatutàries.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

Maurici Lucena Betriu
Portaveu GPSOC

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució sobre la creació del 
Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i 
Reproductiva

Tram. 251-00005/10

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida  

i Alternativa, Grup Parlamentari 

de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 54513 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 14.02.2014

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableix l’article 47 del Reglament 
del Parlament, sol·liciten la creació, en el si de la Co-
missió de Salut, del grup de treball següent: 
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Denominació

Grup de treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva

Objecte

Anàlisi i estudi sobre la salut sexual i reproductiva en 
el marc de la futura llei catalana recollint el mandat de 
l’aprovació de la proposta de resolució en el marc del 
Debat de Política General.

Composició

El grup de treball es compon per tots els representants 
dels grups parlamentaris.

Incorporació d’especialistes o tècnics

El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença 
d’experts, d’acord amb l’article 49 del Reglament del 
Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius

Lliurament de la proposta i els resultats al cap de dos 
mesos a comptar des de la seva constitució.

Resultat

Informe amb la proposta objecte del grup de treball 
amb les corresponents recomanacions i conclusions. 
Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Mètode de funcionament

El règim general establert pel Reglament del Parla-
ment per a les comissions, amb representació ponde-
rada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats 
i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Carina Mejías Sán-
chez, portaveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu del Grup Mixt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals

Tram. 300-00135/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56329 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
febrer de 2014.

Sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu

Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’energia

Tram. 300-00136/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56330 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
febrer de 2014.

Sobre energia.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu

Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre l’increment de 
les tarifes del transport metropolità i el fi-
nançament del transport públic
Tram. 300-00137/10

Presentació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56365 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
febrer de 2014.

– Sobre l’increment de les tarifes del transport metro-
polità i el finançament del transport públic.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la política 
energètica
Tram. 300-00138/10

Presentació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 56369 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de febrer de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en política energètica?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació

Tram. 300-00139/10

Presentació

Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 56371 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 de 
febrer de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre els mitjans de comunicació a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014

Albert Rivera Díaz

President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
en les polítiques de suport a la família

Tram. 300-00140/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 56373 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 26 i 27 de febrer de 2014.

– Sobre les retallades en les polítiques de suport a la 
família

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher

Portaveu del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 55109 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’ads-
cripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió
Comissió de Salut

Alta
Marta Ribas Frías

Baixa
Josep Vendrell Gardeñes

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 55032 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 58 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Sergio García Pérez ha 

estat designat membre de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 207/X, 
sobre el compliment de la normativa de con-
sum i competència en la venda i la distribució 
de cítrics
Tram. 290-00171/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55103 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00171/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 207/X, so-
bre el compliment de la normativa de consum i com-
petència en la venda i la distribució de cítrics.

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 207/X, sobre el com-
pliment de la normativa de consum i competència en 
la venda i la distribució de cítrics (núm. tram. 290-
00171/10), us informo del següent:

Des del DAAM s’ha dut a terme la creació del Codi 
de Bones Pràctiques Comercials a la Cadena Alimen-
tària, que té com a objectiu principal la millora de les 
relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg 
de tota la cadena de valor, mitjançant l’establiment 
d’un marc de referència contractual, que permeti una 
agilitat i una seguretat més gran en les transaccions 
comercials i en millor l’eficiència. Els òrgans de go-
vern del codi estan impulsant un conjunt d’iniciatives 
amb tots els representants de la cadena agroalimentà-
ria com són la millores en la transparència, l’agilitat i 
l’eficiència en les pràctiques comercials, millores en la 
informació i la percepció del consumidor, millores en 
el funcionament de la comercialització o la posada en 
funcionament d’instruments per comunicar i resoldre 
conflictes entre empreses. Per altra banda, aquest mes 
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de gener ha entrat en vigor la Llei de la Cadena Agro-
alimentària, impulsada pel MAGRAMA.

Pel que fa a les xarxes de seguretat, el DAAM va sol-
licitar tant a nivell comunitari com estatal la creació 
de xarxes de seguretat per als productors com a meca-
nisme de gestió de crisis.

Quant a la utilització de contractes homologats de 
compra-venda, el Anteproyecto de Ley para la mejora 
de la Cadena alimentaria ja preveu la possibilitat de 
realitzar voluntàriament contractes de compra-venda 
de productes alimentaris entre les parts, entre ells els 
cítrics, que determinin les condicions de pagament i 
estableixin, com a contingut del contracte, que el preu 
a percebre i els criteris per a la seva actualització seran 
lliurement fixats per les parts signatàries dels contrac-
tes, les quals podran tenir en compte, en el seu cas, in-
dicadors de preus o costos.

Pel que fa als mecanismes de control de les importaci-
ons procedents de països tercers, la Comissió Europea 
està treballant en un possible marc normatiu comuni-
tari per tal d’evitar les pràctiques comercials deslleials 
i que aquest marc normatiu donaria resposta a molts 
d’aquests punts plantejats.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 208/X, 
sobre l’Observatori Nacional de Política Agro-
alimentària
Tram. 290-00172/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55104 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00172/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 208/X, so-
bre l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària.

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 208/X, sobre l’Ob-
servatori Nacional de Política Agroalimentària (núm. 
tram. 290-00172/10), us informo del següent:

El DAAM brinda tot el suport institucional a l’Obser-
vatori Nacional de Política Agroalimentària, no obs-
tant, el PDR és l’instrument que disposa dels fons per al 
finançament de l’observatori, i aquest no es podrà apro-
var fins que no s’hagin definit les prioritats de la PAC.

Pel que fa la promoció de projectes de transferència, el 
mateix PDR mitjançant l’article 36 del reglament FE-
ADER, ja preveu la realització de projectes de transfe-
rència de coneixements científics entre empreses i or-
ganismes públics.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 209/X, 
sobre la política agrícola comuna
Tram. 290-00173/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55105 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00173/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 209/X, 
sobre la política agrícola comuna.

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 209/X, sobre la po-
lítica agrícola comuna (núm. tram. 290-00173/10), us 
informo del següent:

Segons l’acord de la conferència sectorial d’agricultura 
i desenvolupament rural celebrada els dies 24 i 25 de 
juliol, es van constituir grups de treball tècnics i d’alt 
nivell per tal de discutir diferents aspectes del model 
d’aplicació de la nova PAC a Espanya. En aquestes re-
unions, que actualment continuen realitzant-se, repre-
sentants del DAAM assisteixen a Madrid per defensar 
l’aplicació d’un model el més beneficiós possible a l’es-
tructura agrària de les explotacions catalanes, d’acord 
amb el document de posicionament comú signat per 
les organitzacions catalanes de la Comissió de Segui-
ment de la PAC.

Pel que fa a una eventual regionalització productiva en 
l’àmbit estatal, el DAAM està d’acord en la presenta-
ció davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de l’es-
tudi de l’impacte econòmic quan es tinguin les dades 
suficients i els resultats.

Quant als pressupostos del DAAM, aquests ja contem-
plen el cofinançament necessari per a garantir el com-
pliment dels plans de desenvolupament rural. Paral-
lelament a més, el DAAM va reclamar al Govern de 
l’Estat que inclogués en els seus pressupostos el co-
finançament que li correspon per als projectes de Ca-
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talunya. Pel que fa als recursos procedents del pres-
supost de la PAC, el DAAM mantindrà una posició 
ferma, per tal que aquests recursos s’adeqüin a les es-
pecificitats del model productiu de Catalunya.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 210/X, 
sobre el control dels purins i la contaminació 
per nitrats
Tram. 290-00174/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55106 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00174/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 210/X, so-
bre el control dels purins i la contaminació per nitrats.

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 210/X, sobre el 
control dels purins i la contaminació per nitrats (núm. 
tram. 290-00174/10), us informo del següent:

En el marc del «Pla estratègic de la fertilització agrà-
ria i gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya 
(2013-2016)» es troben les línies mestres d’actuació 
en aquest aspecte. Un dels eixos bàsics en els quals 
es treballa és incloure dins la modificació del Decret 
136/2009 l’obligació de declarar les aplicacions agrí-
coles de tot tipus de fertilitzants, tant als pagesos com 
als ramaders, com una de les eines bàsiques per a mi-
llorar els controls. A banda d’això, el DAAM elabora 
el Pla de controls de la gestió de les dejeccions rama-
deres i dels altres fertilitzants nitrogenats amb l’objec-
tiu de verificar el compliment del Decret 136/2009 d’1 
de setembre, d’aprovació del programa d’actuació apli-
cable a les zones vulnerables en relació amb la conta-
minació de nitrats que procedeixen de fonts agràries 
i de gestió de les dejeccions ramaderes, que consti-
tueix el desenvolupament a Catalunya de la Directi-
va 91/676/CEE sobre protecció de les aigües contra la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries 
(Directiva Nitrats). El DAAM realitza a més, inspec-
cions per donar compliment a l’obligació de controlar 
el respecte al programa d’actuació en zones vulnera-
bles. La majoria d’aquestes inspeccions s’emmarquen 
dins dels controls de condicionalitat de la PAC. El De-
cret 136/2009 preveu un règim sancionador que es 

basa en diferents lleis i en cadascuna d’elles existeix 
una tipificació de les infraccions. En general, s’aplica 
la Llei estatal 8/2003, de sanitat animal. Així mateix, 
el Decret 136/2009 també remet a altres lleis, que po-
den, segons els casos, ser aplicables, com ara el Decret 
legislatiu 1/2009, del Text refós de la Llei regulado-
ra dels residus. Les actuacions en l’àmbit dels tracta-
ments de les dejeccions ramaderes s’estan adreçant al 
manteniment de les plantes d’assecatge de purí, que 
estan actualment amenaçades en la seva viabilitat i en 
l’impuls a tots els sistemes de tractament que es tro-
baven en fase de desenvolupament i que no han estat 
afectats per canvis en el sistema de primes (biogàs).

Barcelona, 5 de febrer de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 324/X, 
sobre la transformació de l’Institut Català de 
Finances en una banca pública
Tram. 290-00279/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54731 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. resolució: 290-00279/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 324/X, 
so bre la transformació de l’Institut Català de Finances 
en una banca pública.

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 324/X, sobre la 
transformació de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública (núm. tram. 290-00279/10), us informo 
del següent:

Un cop finalitzada la fase d’anàlisi, l’ICF ja està treba-
llant per adequar internament la seva estructura, pro-
cediments, operativa i sistemes per operar com a enti-
tat de crèdit, d’acord amb els estàndards de l’European 
Banking Authority en el marc de la futura Unió Ban-
cària Europea.

Així mateix, i per tal de donar cobertura jurídica a 
aquesta transformació, a la Llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, re-
centment aprovada, es recull la modificació de la Llei 
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, 
a través de la qual s’estableix que a l’Institut Català de 
Finances se li aplica la normativa específica de les en-
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titats de crèdit i, per tant, se sotmet únicament a la nor-
mativa de caràcter bàsic i a la dictada pels organismes 
reguladors de la Unió Europea que li sigui aplicable, 
atenent la seva especial activitat i naturalesa.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 325/X, 
sobre la constitució del consorci cadastral 
amb l’Administració de l’Estat i els municipis
Tram. 290-00280/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54732 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. resolució: 290-00280/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 325/X, so-
bre la constitució del consorci cadastral amb l’Admi-
nistració de l’Estat i els municipis.

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 325/X, sobre la cons-
titució del consorci cadastral amb l’Administració de 
l’Estat i els municipis (núm. tram. 290-00280/10), us 
informo del següent:

El Govern, en compliment de l’esmentada resolució, i 
d’acord amb el que determina l’article 221 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, ha sol·licitat formalment 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la 
creació d’un grup de treball, que compti amb la par-
ticipació de representants de les administracions im-
plicades i amb la finalitat de dissenyar i implantar el 
consorci cadastral.

Barcelona, 5 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 326/X, 
sobre les mesures per a reactivar l’economia i 
crear ocupació
Tram. 290-00281/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 54733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 326/X, 
amb número de tramitació 290-00281/10, sobre les 
mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost.

Barcelona, 7 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 54733).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 10.03.2014 al 28.03.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 31.03.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.02.2014.
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Control del compliment de la Resolució 328/X, 
sobre el manteniment de la plantilla de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies
Tram. 290-00283/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55242 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00283/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 328/X, so-
bre el manteniment de la plantilla de l’Agència Cata-
lana de Notícies.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 328/X, sobre el manteniment de la planti-
lla de l’Agència Catalana de Notícies (núm. tram. 290-
00283/10), us trameto, en annex, l’informe emès per la 
Secretaria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Resolució 328/X, informem del se-
güent:

Les mesures adoptades per la direcció de l’Agència 
Catalana de Notícies en els darrers dos anys permeten 
garantir la continuïtat i la viabilitat de l’Agència amb 
un pressupost ajustat i proporcionat als recursos pú-
blics disponibles intentant minimitzar al màxim l’im-
pacte sobre la plantilla i, alhora, incrementant la seva 
presència al territori.

El passat mes d’octubre va finalitzar el procés d’apli-
cació de totes aquestes mesures, de manera que es 
mantenen els 61 treballadors de plantilla i, a més, el 
pressupost de 2014 garanteix que no serà inferior a 
aquest nombre.

L’Agència es compromet a substituir les vacants en el 
cas que es produeixin baixes temporals o indefinides i 
a contractar personal, com a mínim per obra i servei, 
si es tiren endavant altres projectes professionals per 
tal de garantir-ne la seva realització.

El Govern també informa que no està previst fer cap 
altre nou ajustament pressupostari que obligui a pren-
dre mesures que afectin el capítol 1.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Control del compliment de la Resolució 337/X, 
sobre el decret de plantilles i provisió de llocs 
docents del Departament d’Ensenyament
Tram. 290-00292/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55414 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00292/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 337/X, 
sobre el decret de plantilles i provisió de llocs docents 
del Departament d’Ensenyament.

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 337/X, sobre el de-
cret de plantilles i provisió de llocs docents del Depar-
tament d’Ensenyament (núm. tram. 290-00292/10), us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament vetlla perquè el De-
cret de plantilles i provisió de llocs docents compleixi, 
sense excepcions, els principis d’objectivitat i transpa-
rència.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 338/X, 
sobre l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 290-00293/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55415 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00293/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 338/X, so-
bre l’Escola Quatre Vents, de Canovelles.

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 338/X, sobre l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles (núm. tram. 290-
00293/10), us informo del següent:

El 20 d’octubre de 2013 Infraestructures.cat va licitar 
el concurs per la redacció del projecte executiu per la 
construcció d’una escola de 2 línies sense gimnàs, atès 
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que s’ha pactat amb l’Ajuntament la utilització del pa-
velló municipal.

El Departament té previst que el concurs s’adjudiqui a 
finals de març de 2014. El termini per la redacció del 
projecte és de 5 mesos.

Un cop es disposi del projecte s’iniciarà el procés per a 
l’adjudicació de l’execució de l’obra.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 339/X, 
sobre la modificació del decret que regula el 
servei escolar de transport i de suport a l’As-
sociació de Mares i Pares de l’Escola Herois 
del Bruc, de Piera, amb relació a les reivindi-
cacions sobre aquest servei
Tram. 290-00294/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55416 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00294/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 339/X, so-
bre la modificació del decret que regula el servei esco-
lar de transport i de suport a l’Associació de Mares i 
Pares de l’Escola Herois del Bruc, de Piera, amb rela-
ció a les reivindicacions sobre aquest servei.

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 339/X, sobre la 
modificació del decret que regula el servei escolar de 
transport i de suport a l’Associació de Mares i Pares 
de l’Escola Herois del Bruc, de Piera, amb relació a les 
reivindicacions sobre aquest servei (núm. tram. 290-
00294/10), us informo del següent:

A fi i efecte de desplegar el que estableix l’article 6.3 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC), 
el Departament d’Ensenyament ja havia previst la mo-
dificació del Decret 161/1996 pel qual es regula el ser-
vei escolar de transport per tal de facilitar el desplaça-
ment de l’alumnat en l’educació obligatòria. Però, atès 
l’establert a l’article 82.2 de la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’Educació (LOE), en quant a la presta-
ció gratuïta del servei de transport a l’alumnat que per 
manca d’oferta educativa al seu municipi s’escolaritza 
en un municipi veí, en el seu moment, es va considerar 
convenient que primer calia modificar aquesta norma. 
Així al maig de 2012 es va presentar una Proposició 

de Llei Orgànica al Congrés dels Diputats, per part 
del Grup Parlamentari de CiU, per tal de modificar la 
LOE en el sentit que permetés substituir el criteri de 
canvi de municipi pels criteris de renda, i de naturale-
sa del desplaçament que estableix la Llei d’Educació. 
Aquesta Proposició de Llei no va prosperar perquè no 
va obtenir el suport de la resta de grups parlamentaris.

Durant el període de gestació de la recentment publi-
cada Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la 
millora de la qualitat educativa (LOMCE), s’han fet 
propostes en el mateix sentit, però tampoc han tingut 
èxit.

Mentrestant, però, s’ha anat aplicant, en la mesura del 
possible, el que la LEC estableix a l’article 6.3. Ac-
tualment ja existeix un sistema d’ajuts que comporta 
que el cost del transport escolar per a l’alumnat que no 
està en la situació de necessitat de canvi de municipi, 
però que resideix en nuclis de població allunyats dels 
centres escolars, estigui finançat per les administraci-
ons públiques (Generalitat de Catalunya i Diputacions) 
en aproximadament un 80%, i que les famílies amb 
pocs recursos econòmics puguin obtenir a través dels 
Consells Comarcals un ajut addicional que cobreixi la 
resta del cost. El cost d’aquest transport és actualment 
de 15 milions d’euros. L’actual situació econòmica ha 
obligat a què, per tal de seguir mantenint el servei, ha-
gi estat necessari demanar la col·laboració de les Dipu-
tacions i també la col·laboració de les famílies. En al-
gunes localitats, també hi col·laboren els Ajuntaments, 
normalment reduint les aportacions de les famílies.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 340/X, 
sobre la presentació d’un pla d’inversions per 
als centres educatius de Salt i la comarca del 
Gironès
Tram. 290-00295/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55417 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00295/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 340/X, so-
bre la presentació d’un pla d’inversions per als centres 
educatius de Salt i la comarca del Gironès.

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 340/X, sobre la pre-
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sentació d’un pla d’inversions per als centres educa-
tius de Salt i la comarca del Gironès (núm. tram. 290-
00295/10), us informo del següent:

Totes les decisions es continuaran plantejant en el 
marc de la taula de planificació del municipi, on par-
ticipa l’Ajuntament, i en diàleg amb la comunitat edu-
cativa. Des del Departament d’Ensenyament es fa un 
anàlisi exhaustiu de les actuacions planificades per 
tal d’anar-les executant a mesura que la disponibilitat 
pressupostària ho permeti. També, es duen a terme un 
seguit de reunions d’anàlisi i seguiment de les neces-
sitats d’escolarització en cadascun dels municipis del 
territori.

El procés d’escolarització i distribució de l’alumnat es 
du a terme amb un treball de distribució el més equi-
tatiu possible, entre els centres sostinguts amb fons 
públics, i així s’evidencia amb les dades del procés 
d’admissió d’alumnat del alumnes que cursen el pri-
mer curs d’educació infantil de segon cicle aquest curs 
2013-2014.

El nombre reduït d’instituts escola es troben en fase 
experimental, i en aquests moments la coordinació en-
tre les escoles i instituts del municipi funciona perfec-
tament.

Per tal d’assegurar que cap infant amb necessitats se-
veres es quedi sense ajut de menjador, el Departament 
d’Ensenyament ha incrementat els ajuts de menjador 
escolar per al curs 2013/2014. A més, l’Ajuntament de 
Salt també ha dedicat fons per als menjadors escolars 
del municipi. Això ha produït un increment dels usua-
ris del servei de menjador escolar en un 34,8% respec-
te del curs anterior.

Durant el primer trimestre del curs, es va fer un segui-
ment del servei de cuina centralitzat a l’Escola Mas 
Masó, i després d’aplicar petites correccions, el servei 
funciona correctament i amb una qualitat nutricional 
remarcable.

Els plans educatius que es duen a terme a la ciutat de 
Salt responen a les línies de treball establertes i des-
crites en el Pla per a la reducció del fracàs escolar a 
Catalunya 2012-2018.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 341/X, 
sobre el lliurament de l’informe del Departa-
ment d’Educació relatiu a l’Institut de Bru-
guers, de Gavà
Tram. 290-00296/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55418 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00296/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 341/X, so-
bre el lliurament de l’informe del Departament d’Edu-
cació relatiu a l’Institut de Bruguers, de Gavà.

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 341/X, sobre el lliu-
rament de l’informe del Departament d’Educació rela-
tiu a l’Institut de Bruguers, de Gavà (núm. tram. 290-
00296/10), us informo del següent:

Des del Departament d’Ensenyament s’ha informat 
adequadament a la direcció del centre, s’ha consensuat 
la prioritat de les actuacions, també s’ha lliurat l’in-
forme corresponent a les principals actuacions reco-
manades, fruit del Dictamen de l’Auditoria tècnica de 
l’Institut d’Ensenyament Secundari Nostra Senyora de 
Bruguers al c/ Jaume I, 4 de Gavà (Barcelona).

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 342/X, 
sobre la construcció de l’escola d’Almenar
Tram. 290-00297/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55419 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00297/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 342/X, so-
bre la construcció de l’escola d’Almenar.

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 342/X, sobre la 
construcció de l’escola d’Almenar (núm. tram. 290-
00297/10), us informo del següent:
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A partir del 3 de gener es varen realitzar un seguit 
d’actuacions per tal de garantir el correcte funciona-
ment del sistema de sanejament i calefacció de l’Esco-
la d’Almenar. En aquests moments no hi ha hagut cap 
més incidència.

També us informo que el Departament d’Ensenya-
ment té planificada aquesta actuació. Quan la dispo-
nibilitat pressupostària ho permeti es podrà concretar 
l’inici d’aquesta.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 343/X, 
sobre el compliment del conveni signat amb 
l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’Es-
cola Oficial d’Idiomes

Tram. 290-00298/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 55420 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00298/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 343/X, 
so bre el compliment del conveni signat amb l’Ajun-
tament de Tarragona amb relació a l’Escola Oficial 
d’Idiomes.

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 343/X, sobre el com-
pliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Tar-
ragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes (núm. 
tram. 290-00298/10), us informo del següent:

D’acord amb el convingut entre la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat es-
tà obligada a satisfer les rendes corresponents a l’ar-
rendament dels edificis rehabilitats amb destí a Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona, des del mes següent 
a la signatura de l’acta positiva de la recepció de les 
obres executades pel Servei Municipal de l’Habitat-
ge i Actuacions Urbanes, SAU, que va tenir lloc el 2 
d’agost de 2013. En conseqüència, des del dia 1 de se-
tembre de 2013, existeix l’obligació de satisfer les ren-
des convingudes.

L’arrendament es va formalitzar el 16 de desembre de 
2013, i a partir d’aquesta data s’ha tramitat el paga-
ment de les rendes meritades des de l’1 de setembre de

2013 fins a la data d’avui (rendes de setembre, octubre, 
novembre i desembre de 2013).

Barcelona, 14 de febrer de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 344/X, 
sobre l’Escola Els Vinyals, de Lliçà de Vall
Tram. 290-00299/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55421 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00299/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 344/X, 
sobre l’Escola Els Vinyals, de Lliçà de Vall.

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 344/X, sobre l’Es-
cola Els Vinyals, de Lliçà de Vall (núm. tram. 290-
00299/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst iniciar 
l’execució de les obres per la nova construcció de l’Es-
cola Els Vinyals, del municipi de Lliçà de Vall, durant 
l’últim trimestre del 2014.

També us informo que totes les decisions es continua-
ran plantejant en el marc de la taula de planificació del 
municipi, on participa l’Ajuntament, i en diàleg, amb 
la comunitat educativa.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 345/X, 
sobre l’accés a les llars d’infants El Petit 
Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, 
de l’Estartit
Tram. 290-00300/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 55422 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00300/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 345/X, so-
bre l’accés a les llars d’infants El Petit Montgrí, de 
Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit.

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 345/X, sobre l’accés 
a les llars d’infants El Petit Montgrí, de Torroella de 
Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit (núm. tram. 290-
00300/10), us informo del següent:

La llar d’infants Petit Montgrí de Torroella té autoritza-
da una capacitat per a 115 alumnes. El curs 2012-2013 
es van matricular 115 alumnes.

La llar d’infants Mar i Cel de l’Estartit, està ubicada en 
un nucli de població distant del de Torroella amb una 
població menor. La capacitat de la llar d’infants és per 
a 41 alumnes, i el curs 2012-2013 es van matricular 30 
alumnes.

El procés d’admissió de l’alumnat està establert a l’ar-
ticle 16 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els re-
quisits dels centres (DOGC núm. 4670 - 06/07/2006):

Art. 16 Admissió d’alumnat

16.1 El règim d’admissió d’infants als centres és l’es-
tablert a la normativa general d’aplicació a l’admissió 
de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics.

16.2 Els ajuntaments que, d’acord amb l’article 20 
d’aquest Decret, assumeixin competències en matèria 
d’admissió d’alumnat, poden establir el corresponent 
procés, el qual s’ha de regir, en tot cas, pel previst en la 
normativa que regula l’admissió d’alumnat.

Així mateix els ajuntaments poden establir, per a tots 
els centres que imparteixen el primer cicle de l’educa-
ció infantil sufragats amb fons públics del seu territori, 
un barem diferent al recollit a la normativa que regula 
l’admissió d’alumnat, respectant en tot cas els criteris 
d’admissió que s’hi estableixen.

Per tant, els municipis poden assumir competències 
en matèria d’admissió d’alumnes establint el correspo-

nent procediment que s’ha de regir pel previst en la 
normativa que regula l’admissió de l’alumnat.

No obstant, el Departament d’Ensenyament manté el 
compromís de cercar fórmules de col·laboració que 
ajudin a la sostenibilitat de les llars d’infants.

Pel que fa als pagaments pendents a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí, igual que amb tots aquells mu-
nicipis que estan en la mateixa situació, el Govern, 
mitjançant els Departaments corresponents, treballa 
també en tot moment per a resoldre, al més aviat pos-
sible, aquests retards.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 346/X, 
sobre el mapa educatiu de l’Hospitalet de Llo-
bregat i sobre l’Escola Paco Candel d’aquesta 
ciutat
Tram. 290-00301/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55423 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00301/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 346/X, so-
bre el mapa educatiu de l’Hospitalet de Llobregat i sobre 
l’Escola Paco Candel d’aquesta ciutat.

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 346/X, sobre el ma-
pa educatiu de l’Hospitalet de Llobregat i sobre l’Es-
cola Paco Candel d’aquesta ciutat (núm. tram. 290-
00301/10), us informo del següent:

Totes les decisions es continuaran plantejant en el 
marc de la taula de planificació del municipi, on par-
ticipa l’ajuntament, i en diàleg amb la comunitat edu-
cativa.

El Departament d’Ensenyament és conscient de la ne-
cessitat d’aquesta actuació, per això s’estan analitzant 
les necessitats per al proper curs 2014/2015, i es faran les 
gestions necessàries per poder-les atendre.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 351/X, 
sobre la construcció de l’illa d’equipaments 
del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 290-00306/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 54920 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00306/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 351/X, so-
bre la construcció de l’illa d’equipaments del Mercat 
del Guinardó, de Barcelona.

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 351/X, sobre la cons-
trucció de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinar-
dó, de Barcelona (núm. tram. 290-00306/10), us infor-
mo del següent:

Les obres de construcció de la residència de gent gran 
mercat del Guinardó, es van reiniciar el passat mes de ju-
liol de 2013 i la previsió és que finalitzin durant el 2015.

La construcció del nou centre d’atenció primària 
(CAP) a l’illa d’equipaments municipals del Guinar-
dó, a Barcelona és una actuació encarregada a l’em-
presa municipal REGESA pel Servei Català de la Sa-
lut a través de conveni amb el Consorci Sanitari de 
Barcelona.

A inicis del més de juny, l’Ajuntament va aprovar una 
partida de 2 milions d’inversió addicional als 2,5 ja 
previstos per aquest any, i va anunciar el compromís 
d’altres 4,2 milions pel 2014. A finals d’estiu es van 
reprendre els treballs a l’illa d’equipaments del barri 
del Guinardó.

Es preveu que el CAP estigui finalitzat i el seu equipa-
ment realitzat a finals de 2014, per a procedir a la seva 
posada en funcionament a inicis de 2015.

Barcelona, 5 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 352/X, 
sobre la promoció de les marques turístiques 
territorials
Tram. 290-00307/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 55411 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00307/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 352/X, so-
bre la promoció de les marques turístiques territorials.

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 352/X, sobre la 
promoció de les marques turístiques territorials (núm. 
tram. 290-00307/10), us informo del següent:

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) dóna compli-
ment a les directrius definides al Pla de Màrqueting 
Turístic de Catalunya 2013-2015, que defineix l’estra-
tègia de promoció i comercialització d’un model turís-
tic per a Catalunya que el Pla Estratègic defineix com 
una «destinació de destinacions», en clara referència a 
la necessitat de reforçar, sota el paraigües Catalunya, la 
projecció de les nou marques turístiques territorials, 
entre elles la de la Costa Daurada.

Per aquesta raó, la coordinació en la definició dels 
Plans d’Accions i Objectius respectius és una prioritat 
en la tasca conjunta de l’ACT amb el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarragona.

Conjuntament s’ha treballat durant els darrers mesos 
en el suport i aprofitament promocional d’esdeveni-
ments de la magnitud del 49è. Rally Catalunya-Costa 
Daurada (24-27/10/2013), així com de l’IGTM (Inter-
national Golf Travel Market), celebrada al Centre de 
Convencions de Port Aventura entre els dies 11 i 14 de 
novembre passats, esdeveniment aquest darrer que va 
comptar amb la participació econòmica i tècnica, tant 
dels agents públics com dels agents privats de la Costa 
Daurada. Son només dos exemples del treball coordi-
nat entre agents per al posicionament i promoció de la 
marca Costa Daurada, que es sumen al total d’accions 
col·laboratives que desenvolupa l’ACT per a posicionar 
els diferents productes turístics que conformen l’oferta 
de les nostres destinacions.

De cara a l’any 2014, l’ACT i el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, signaran un conveni de 
col·laboració per a la promoció de Costa Daurada com 
a destinació en el marc de l’Any del Turisme Famili-
ar, eix conductor prioritari de l’acció promocional de 
l’ACT per a aquest exercici de 2014. La Costa Daurada 
compta amb 4 destinacions de turisme familiar, inclo-
ent Port Aventura. El Patronat de Turisme de la Dipu-
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tació de Tarragona ja s’ha bolcat en la implicació insti-
tucional, operativa i econòmica d’aquest programa de 
l’Any del Turisme Familiar, conjuntament amb l’ACT.

Barcelona, 14 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 44/X, 
sobre la regulació de la tasca dels voluntaris 
de clubs i entitats esportives sense ànim de 
lucre i llur relació amb la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social
Tram. 390-00044/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 54910 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00044/10

Sobre: Control compliment de la Moció 44/X, sobre 
la regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i enti-
tats esportives sense ànim de lucre i llur relació amb la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 44/X sobre la regulació de la tasca dels volun-
taris de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre i 
llur relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat So-
cial (núm. de tram. 390-00044/10), us informo, amb el 
document annex facilitat per la Secretaria General de 
l’Esport, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

La Secretaria General de l’Esport fa avinent que va 
encetar negociacions amb el Govern de l’Estat espa-
nyol quan va conèixer que la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de l’Estat havia iniciat una campanya 
de inspeccions a clubs i entitats esportives catalanes.

El gener de 2013, el secretari general de l’Esport va 
proposar la constitució d’un grup de treball amb re-
presentants de la Unió de Federacions Esportives Ca-
talanes i de les Federacions més afectades per les ins-

peccions, amb l’objectiu de consensuar un document 
amb propostes per reduir l’impacte de les inspeccions 
en els clubs i donar sortida a aquesta problemàtica. El 
març de 2013, va presentar el document al director ge-
neral de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de-
manant-li que s’atenguessin les propostes, coincidents 
amb els punts de la Moció. El resultat va ser una mora-
tòria en les actuacions inspectores d’ofici.

Les diverses iniciatives que des de llavors han estat 
presentades a les diferents cambres parlamentàries 
pels grups que donen suport al Govern, recullen les 
propostes que l’Executiu ha estat i està demanant al 
Govern de l’Estat i que, alhora, han estat consensua-
des amb la Unió de Federacions Esportives Catalanes 
i l’Associació de Municipis de Catalunya.

Així mateix, aquesta qüestió va formar part de la ne-
gociació en el tràmit del Projecte de llei de suport als 
emprenedors que va ser aprovat pel Ple del Congrés 
dels Diputats el 19 de setembre del 2013. A la sessió 
de la Comissió d’Hisenda del Congrés del 25 de juliol 
es va aprovar una esmena transaccional a les presen-
tades per CiU i ERC a l’esmentat Projecte de Llei, que 
va quedar recollida a la disposició addicional setzena 
de la Llei: «En el termini de 4 mesos des de l’aprovació 
d’aquesta Llei, el Govern ha de procedir a fer un estudi 
de la naturalesa de la relació jurídica i, si s’escau, en-
quadrament en el camp d’aplicació de la Seguretat So-
cial de l’activitat exercida en clubs i entitats esportives 
sense ànim de lucre que es pugui considerar marginal i 
no constitutiu de mitjà fonamental de vida.»

Cal dir que, en compliment de la Moció 44/X, la Se-
cretaria General de l’Esport ha estat mantenint co-
municacions directes i constants amb el President del 
Consejo Superior de Deportes per tal que la Comis-
sió del Govern Espanyol encarregada de respondre al 
mandat de la referida disposició addicional setzena, 
recollís els punts de la Moció i l’informés de qualsevol 
avenç o novetat en el treballs de la mateixa.

Aquestes comunicacions es mantenen mentre el Go-
vern resta a l’espera de conèixer les conclusions de la 
Comissió per tal d’estudiar i valorar el seu contingut i 
repercussió en el sector i, si s’escau, decidir les accions 
a dur a terme.

Actualment, la Secretaria General de l’Esport no té 
coneixement de l’inici de cap actuació d’ofici de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a en-
titats esportives catalanes d’ençà del compromís del 
Govern de l’Estat, la juny del 2013, de concedir una 
moratòria.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general



24 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 268

4.50.02. INFORMACIó 83

Control del compliment de la Moció 45/X, 
sobre l’impuls de la celebració dels Jocs 
Mediterranis a Tarragona el 2017
Tram. 390-00045/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55244 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00045/10

Sobre: Control compliment de la Moció 45/X, sobre 
l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tar-
ragona el 2017

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 45/X sobre l’impuls de la celebració dels Jocs 
Mediterranis a Tarragona el 2017 (núm. de tram. 390-
00045/10), us informo, amb els documents annexos, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb l’apartat a) de la Moció, cal dir que 
el Govern es compromet en l’organització dels Jocs 
Mediterranis del 2017, tal com es desprèn del conjunt 
d’accions que es detallen en aquest informe i que fan 
referència al compliment de la resta de punts de la Mo-
ció.

En concret, i pel que fa a l’aparat b) de la Moció, relati-
va a presentar una proposta d’actuacions dels diversos 
departaments de la Generalitat, en el document adjunt 
es detallen tot el seguit de propostes d’accions a desen-
volupar per part dels diferents departaments implicats.

Pel que fa a l’apartat c), sobre els compromisos plu-
riennals de la Generalitat d’acord amb el Pla director 
dels Jocs i d’acord amb les administracions implicades 
en el Comitè Organitzador, que permetin fer front a 
la dotació dels equipaments esportius necessaris per 
aquest esdeveniment, la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de la Presidència, i l’Ajunta-
ment de Tarragona estan treballant conjuntament per 
tal de definir els compromisos que assumiran les dife-
rents administracions, entre elles la Generalitat.

Quan al punt d), sobre la reclamació al Govern de l’Es-
tat en relació als compromisos, aportacions econòmi-
ques i els beneficis fiscals necessaris per a tirar en-
davant els Jocs, cal remarcar que la Llei 22/2013, de 
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 

per a l’any 2014, en la seva sexagèsima primera dis-
posició addicional, preveu que els Jocs del Mediterra-
ni del 2017 tindran la consideració d’excepcional in-
terès públic a efectes d’allò que disposa l’article 27 de 
la llei 49/2003, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fi de lucre i dels incentius fiscals de 
mecenatge.

Pel que fa a l’apartat e), relatiu a impulsar, mitjançant 
la Secretaria General de l’esport, la participació de les 
diverses federacions i entitats esportives en l’organit-
zació tècnica dels jocs, en col·laboració amb el Comitè 
Organitzador, per tal d’aprofitar l’experiència organit-
zativa d’aquestes entitats, cal assenyalar que la Secre-
taria General de l’Esport va propiciar reunions entre 
els presidents i equips tècnics de les federacions dels 
esports participants als Jocs Mediterranis i els mem-
bres del Comitè Organitzador, que van tenir lloc el 
mes de febrer de 2013 a la seu del Consell Català de 
l’Esport. Totes elles es van posar a disposició del Co-
mitè Organitzador i van manifestar la seva voluntat de 
col·laborar en els aspectes tècnics esportius i a treba-
llar en programes de tecnificació, conjuntament amb 
les entitats esportives.

La Secretaria General de l’Esport està col·laborant ac-
tivament, amb diverses accions, en la tecnificació i 
l’alt rendiment esportiu català, tal i com s’assenyala en 
el document adjunt.

Finalment, quan al punt f), relatiu a l’inici del tràmit 
de reconeixement oficial del pavelló de tir amb arc de 
Cambrils (Baix Camp) com a centre de tecnificació 
d’aquesta modalitat esportiva, el Decret 337/2002, de 
3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu, en el seu 
article 11 estableix el següent:

«Article 11. Reconeixement dels centres de tecnifica-
ció esportiva

11.1 El reconeixement dels centres de tecnificació es-
portiva correspon al Consell Català de l’Esport, mit-
jançant resolució de la seva Presidència.

11.2 Durant el mes de novembre de cada any, les fe-
deracions esportives catalanes han de presentar les 
sol·licituds per al reconeixement de nous centres de 
tecnificació esportiva i per a deixar sense efecte els re-
coneixements vigents. S’ha de presentar una sol·licitud 
de reconeixement per a cada centre, amb el contingut 
següent:

a) Indicació de la modalitat o disciplina esportiva a 
desenvolupar en el centre.

b) Proposta de les instal·lacions o l’espai o espais fí-
sics on s’ha d’ubicar el centre, i indicació i acredita-
ció de la seva titularitat. Les instal·lacions o espais han 
d’oferir una disponibilitat de lloc i horària adequada a 
les necessitats del programa esportiu, que sigui com-
patible amb la utilització per les persones usuàries de 
les instal·lacions. Si els titulars de les instal·lacions són 
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clubs o associacions esportives, aquests han d’estar 
inscrits en el Registre d’entitats esportives.

c) Proposta dels i de les esportistes seleccionats per a 
la tecnificació, amb els objectius individualitzats de 
cadascun d’ells o elles, quantificables d’acord amb la 
normativa de tecnificació específica.

d) Indicació del personal tècnic esportiu que intervin-
drà en el desenvolupament de les activitats de tecnifi-
cació.

e) Indicació del centre de medicina de l’esport que farà 
el seguiment mèdic establert en la tecnificació, el qual 
ha de dependre del Consell Català de l’Esport o ser un 
centre de medicina de l’esport acreditat de segon nivell, 
i ha de ser el més proper possible al centre de tecnifi-
cació.

f) Si el centre té residència d’esportistes, s’ha d’acredi-
tar l’existència d’un acord de col·laboració amb un cen-
tre d’estudis per establir un programa educatiu especi-
al per als i les esportistes integrats a la tecnificació, a fi 
de compatibilitzar la tasca esportiva amb l’educativa».

El Consell Català de l’Esport, per tant, no pot inici-
ar d’ofici el reconeixement d’un centre de tecnificació 
esportiva, sinó que és preceptiva la sol·licitud de la fe-
deració.

Ivan Tibau
Secretari general

Proposta d’actuacions dels diversos 
departaments del Govern en l’organització 
dels Jocs Mediterranis de 2017 a Tarragona 

La celebració dels Jocs del Mediterrani 2017 a la ciu-
tat de Tarragona comportarà la implicació de diferents 
departaments de la Generalitat per al correcte desen-
volupament de l’esdeveniment. En compliment de la 
Moció 45/X del Parlament de Catalunya sobre l’im-
puls de la celebració dels Jocs del Mediterrani 2017, 
es detalla la següent proposta d’actuacions en aquells 
punts que contempla la Moció:

Del Departament de Cultura, atès que els Jocs se ce-
lebren en una ciutat que és Patrimoni de la Humani-
tat de la UNESCO, a fi que aquest esdeveniment no 
sigui només una celebració esportiva, sinó una autèn-
tica projecció del patrimoni cultural de les comarques 
tarragonines i de Catalunya al món.

La ciutat de Tarragona és coneguda principalment pel 
seu passat romà, com a primera capital de la Hispà-
nia Citerior, dita després Tarraconense. Els monuments 
principals són de l’època d’August i dels seus successors. 
Pren relleu pel seu disseny urbanístic i com a model d’al-
tres colònies, raó per la qual, junt amb les poblacions 
d’Altafulla, Constantí i Roda de Berà, es consideraren 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Donades les importants valoracions que s’han fet d’a-
quest patrimoni, s’ha organitzat un pla de millora glo-
bal de tot el Patrimoni Mundial de Tarraco. A més del 
Museu Nacional Arqueològic, el MNAT, que aplega 
les col·leccions de béns mobles, l’antiga Tàrraco in-
clou un total de catorze monuments declarats: el fò-
rum provincial, el pretori, les muralles, el circ romà, 
l’amfiteatre, l’aqüeducte de les Ferreres, la pedrera del 
Mèdol, el fòrum romà, la torre dels Escipions, el teatre 
romà, la necròpolis paleocristiana, l’arc de Berà a Ro-
da de Berà, i les vil·les romanes dels Munts a Altafulla 
i de Centcelles a Constantí.

– L’operació 12x12-TÀRRACO, inclouria un pla que 
ha d’afectar a la totalitat d’aquest Patrimoni Mundial 
i inclouria entre d’altres coses, la renovació del relat 
històric, la millora de l’experiència de la visita, amb la 
introducció de les noves tecnologies, la millora de la 
presentació dels espais, la millora i augment de l’ac-
tivitat cultural i educativa i la dinamització turística. 
Aquest programa s’ha de desenvolupar entre el Ge-
ner del 2014 i el desembre del 2016. Les raons per les 
quals s’ha escollit Tarragona són:

1. És un patrimoni cultural de primer ordre i és el mi-
llor espai de Catalunya per explicar el món romà o si 
preferim, aquest llarg període que va des del 218 aC 
al 415 dC.

2. És una gran oportunitat per Tarragona convertir 
aquest grup de museus, monuments i jaciments indivi-
duals en un producte cultural únic.

3. Tenim una visió d’oportunitat en el fet que Tarra-
gona organitzi els Jocs de la Mediterrània 2017, i per 
tant volem aprofitar les sinèrgies que poden generar 
aquests Jocs.

4. Hi ha una voluntat en modernitzar aquest patrimo-
ni, i existeix una consciència en millorar la presenta-
ció i promocionar-la per part de les administracions.

Accions que es poden dur a terme:

– Sobre el relat. a l’Imperi romà entre el 218 aC i el 
415 dC.

Tàrraco és la ciutat més important de la Catalunya ro-
mana i la millor ciutat per fer una immersió en cultura. 
Hi són tots els ingredients, es percep l’esplendor i la 
capitalitat. El fòrum, les muralles, el coliseum, l’am-
fiteatre, l’aqüeducte, la pedrera, fins i tot, les residèn-
cies d’estiueig, també, el món dels primers cristians i 
màrtirs.

– Sobre l’experiència del visitant

La Generalitat de Catalunya d’una banda i l’Ajunta-
ment de Tarragona d’una altra, gestionen la visita pú-
blica d’un seguit d’infraestructures patrimonials de 
primer ordre. La cooperació de tots els agents impli-
cats ha de millorar la visita d’aquest patrimoni i ha de 
canviar l’experiència del visitant.
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Un seguit d’actuacions fetes conjuntament a tots els 14 
elements patrimonials, ajudaran necessàriament a mi-
llorar l’experiència, sempre sota les indicacions del Pla 
Director del Patrimoni Mundial de Tarragona.

– Connectar la visita als 14 elements patrimonials més 
importants de l’antiga Tàrraco

– Presentació dels elements Patrimoni de la Humanitat 
com un producte cultural únic

– Renovació del discurs i aplicació de les noves tec-
nologies mòbils multimèdia a la visita, implementació 
d’una visita àudio guiada i geolocalitzada

– Traçar itineraris de visita amb dos, tres o quatre re-
cursos, en funció del temps d’estada i de les caracterís-
tiques del visitant. Fer diversos recorreguts temporals 
i temàtics

– Traçar itineraris des de Tarragona ciutat cap a Berà, 
Altafulla i Constantí, però també cap a l’aqüeducte i la 
pedrera del Mèdol.

– Implementació de senyalització interpretativa en 
idio  mes

– Finalització del projecte de la Necròpolis Paleocris-
tiana

– Renovació de l’audiovisual del MNAT

– Sobre l’acció cultural i educativa.

Establir una programació que abraci les principals ac-
cions culturals i educatives vigents referides a la Tar-
ragona romana, en especial les portades a terme pel 
Museu Nacional Arqueològic, el Museu d’Història i 
les del festival internacional Tàrraco Viva (en especial 
les que conformen l’apartat Tarragona Història Viva).

– Examinar i reforçar la programació de l’acció cultu-
ral i educativa vigent de manera que sigui ajustada als 
currículums escolars i als perfils dels diversos desti-
nataris, que ressalti els trets distintius i singulars de 
la Tàrraco romana, que sigui atractiva i que tingui un 
fàcil accés.

– Reforçar de manera significativa els guiatges per di-
versos monuments emblemàtics de la Tarragona roma-
na (Itineraris).

– Reforçar la programació per tal que respongui a les 
necessitats de les persones amb discapacitats físiques, 
sensorials o d’aprenentatge.

– Reforçar l’aprenentatge i el coneixement de Tàrra-
co de forma online, detallant els seus trets distintius i 
rellevants, utilitzant reconstruccions històriques de la 
ciutat (com a eina didàctica indiscutible) i oferint ex-
plicacions contextualitzades dels objectes conservats 
als museus. Tot, de manera que el resultat sigui satis-
factori a interessos diversos (investigadors inclosos).

– Dissenyar un projecte d’aprenentatge i coneixement 
online específic per a escolars.

– Fer de l’edició online un lloc principal d’aprenentat-
ge i coneixement de la Tarragona romana.

– Iniciar un programa de descobertes cinematogràfi-
ques de Tàrraco (petits films documentals) realitza-
des per escolars de la ciutat de Tarragona, representant 
una implicació privilegiada de l’alumnat i la possibi-
litat d’una àmplia difusió dels resultats (projeccions, 
webs, televisió local, intercanvis de descobertes, ...).

– Durant els mesos d’estiu, adequar l’oferta educativa, 
en especial l’oferta familiar, al públic ocasional proce-
dent d’altres contrades i reforçar les activitats culturals 
que puguin atraure tant a un públic local com a un pú-
blic forà.

– Sobre la dinamització lingüística

Convertir el patrimoni de la Tarragona romana en pro-
ducte turístic, a base de crear paquets bàsics i paquets 
a mida, i comercialització dels mateixos des del mer-
cat presencial –directe– i viral –xarxes-

– Implementació de senyalització en múltiples idio-
mes, d’acollida, informació i recepció, que comple-
menti la d’accessos i carreteres del Pla T&T.

– Vinculació turística amb altres recursos, bàsicament 
«enoturisme», «gastronomia» i «actiu».

– Integració d’aquest Patrimoni de la Humanitat als 
circuits turístics de la Costa Daurada.

– Connexió amb els fluxos turístics entre Barcelona i 
Tarragona.

– Potenciació dels contactes amb touroperadors i 
agents del sector.

Del Departament d’Empresa i Ocupació, atès que els 
Jocs representen una finestra excel·lent per a la promo-
ció d’empreses catalanes en l’àmbit mediterrani, on vi-
uen quatre-cents cinquanta milions de consumidors po-
tencials, i per al foment de les exportacions catalanes.

Els Jocs del Mediterrani portaran a Tarragona i co-
marques, en els 10 dies de competició, 4.000 espor-
tistes de 23 nacionalitats diferents, 1.000 periodistes 
d’arreu del món i més de 150.000 espectadors.

A nivell econòmic, els Jocs Mediterranis suposaran 
una oportunitat única, no només per a les comarques 
tarragonines, sinó per a Catalunya en general, tenint 
en compte que:

a) Els països participants concentren una població de 
més de 478 milions d’habitants.

b) Es donaran més de 95.000 pernoctacions entre es-
portistes, espectadors i organitzadors.

c) Els Jocs atrauran a més de 150.000 espectadors du-
rant les competicions.

d) Es calcula una generació estimada de més de 3.000 
llocs de treball indirectes.
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En aquest sentit, les oportunitats per les empreses ca-
talanes es presenten a dos nivells:

1. En el període previ i durant la celebració dels Jocs: 
amb la construcció i remodelació d’instal·lacions es-
portives, les millores en la xarxa de transport i l’aug-
ment de la capacitat hotelera, entre d’altres, sota els 
criteris d’eficiència energètica i desenvolupament sos-
tenible.

2. En el període posterior, el «llegat dels Jocs», que es 
refereix no únicament a la reutilització de les infraes-
tructures físiques sinó a l’efecte que els Jocs tindran 
sobre la promoció internacional de Tarragona i de Ca-
talunya a nivell mundial, i molt especialment entre els 
països participants.

La celebració dels Jocs suposarà un increment del co-
neixement de Tarragona i per extensió de Catalunya, 
fet que tindrà conseqüències positives a mig - llarg 
termini, entre d’altres àmbits, en l’atracció de turistes 
internacionals, a banda dels visitants que assistiran a 
l’esdeveniment durant la seva celebració.

A nivell empresarial, la promoció internacional de 
Tarragona i Catalunya també pot facilitar la penetració 
de les empreses catalanes en mercats emergents, con-
solidant la tendència dels darrers anys. A tall d’exem-
ple, les exportacions catalanes a Àfrica van créixer un 
24% l’any 2012.

Actuacions:

Des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ s’ha 
mantingut diverses reunions amb les autoritats locals 
(fonamentalment Ajuntament de Tarragona i Cambra 
de Comerç de Tarragona), per la definició del contin-
gut econòmic i de promoció empresarial relacionat 
amb els Jocs Mediterranis de Tarragona 2017.

En aquest sentit, les propostes de col·laboració d’ACCIÓ 
amb els organitzadors dels jocs, es centren en dos àmbits:

– Suport a les empreses tarragonines en la seva inter-
nacionalització als mercats mediterranis.

– Suport a les autoritats tarragonines en l’atracció de 
noves empreses a la zona, relacionades amb la prepa-
ració, celebració i llegat dels Jocs.

Més concretament, es desenvoluparien les següents 
actuacions:

1. Suport genèric a les empreses catalanes i autoritats 
locals en el seu coneixement dels mercats mediterra-
nis (fitxes país, sectors d’interès...)

2. Subministrament, a les empreses interessades i sota 
demanda, d’informació sobre oportunitats de negoci, 
així com interlocució i acompanyament a mercats de 
destí, mitjançant els Centres de Promoció de Negocis 
d’ACCIÓ.

ACCIÓ compta amb una xarxa de 34 centres de promo-
ció de negocis, dels quals els següents es troben a paï-

sos participants als Jocs: Praga (Eslovènia i Croàcia), 
Milà (Itàlia), París (França), Istambul (Turquia), Casa-
blanca (Marroc i Tunísia) i El Caire (Egipte i Líbia).

Els directors d’aquests centres viatgen periòdicament 
a Catalunya i s’organitzarien reunions amb empreses 
interessades en els països mediterranis seleccionats.

3. Incorporació, si s’escau, de la promoció dels Jocs 
Mediterranis a les missions institucionals i empresari-
als programades per ACCIÓ, en el període 2014-2017.

4. Col·laboració en la celebració de jornades i semi-
naris de sensibilització sobre els mercats de destí per 
empreses a Tarragona i àrea d’influència, així com 
d’oportunitats de negoci vinculades a la celebració 
dels Jocs Mediterranis.

5. Promoció dels Jocs Mediterranis i de les activitats 
de difusió econòmica relacionades a través dels mit-
jans de comunicació electrònics d’ACCIÓ (butlletins, 
pàgines web, xarxes socials...).

6. Col·laboració en l’assessorament a empreses estran-
geres interessades a realitzar inversions productives a 
Tarragona, mitjançant Invest in Catalonia.

Del Servei d’Ocupació de Catalunya, pel que fa al dis-
seny de les activitats de formació necessàries destinades 
al comerç de proximitat, al sector turístic i a l’hostale-
ria, entre altres, i les destinades als voluntaris dels Jocs, 
que els permetin de millorar llurs capacitats professio-
nals i llur inserció laboral després de l’esdeveniment.

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’està treba-
llant amb els responsables de l’organització i els ens 
locals implicats en el desenvolupament dels Jocs per 
tal de dissenyar un pla de requalificació ajustat a les 
necessitats de l’esdeveniment per al seu correcte fun-
cionament, de manera que permeti millorar les capa-
citats i competències de les persones que hauran de 
treballar durant aquests Jocs.

El Servei d’Ocupació de Catalunya va signar un acord 
marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona 
el 2013 i un conveni amb contingut econòmic per als 
anys 2014/17.

Aquest conveni inclou:

– Accions de formació del voluntariat 2014/17.

– Promoció econòmica, suport al teixit emprenedor i 
al desenvolupament local.

– Disseny d’itineraris formatius de forma coordina-
da amb els diferents agents del territori per millorar 
la formació continua dels treballador i augment de la 
competitivitat de les persones i de les empreses.

– Pràctiques no laborals com a complement a la for-
mació rebuda.

– Priorització dels objectius estratègics del SOC en el 
territori.
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Del Departament d’Interior, a fi de garantir l’adequa-
da coordinació dels cossos de seguretat que intervenen 
en el disseny, la planificació i execució dels plans de 
seguretat que aquest esdeveniment requereix.

La Direcció General de la Policia d’aquest Departa-
ment assumeix la màxima autoritat en el marc de les 
seves competències en matèria de seguretat amb la fi-
nalitat de garantir la seguretat i el normal desenvolu-
pament d’aquest esdeveniment.

L’objectiu principal de l’organització de la seguretat 
dels Jocs del Mediterrani consisteix en garantir la ce-
lebració pacífica i ordenada de la competició, maxi-
mitzant la seguretat dels seus participants, visitants i 
residents d’acord amb la normativa esportiva en parti-
cular i amb la legislació del país en general.

L’assoliment d’aquest objectiu estratègic requereix 
executar actuacions i invertir recursos per tal de:

1. Vetllar per les condicions d’autoprotecció del Comi-
tè Organitzador en relació a les persones, als béns, la 
informació i les activitats.

2. Assegurar les condicions d’autoprotecció de les instal-
lacions de competició, entrenament, allotjament i ser-
veis en coordinació amb el servei de seguretat privada.

3. Supervisar el control d’accés de persones, vehicles, 
mercaderies i objectes en les instal·lacions de competi-
ció, entrenament, allotjament i serveis.

4. Garantir la seguretat dels desplaçaments dels parti-
cipants, visitants i residents.

5. Protegir els allotjaments dels participants i visitants.

6. Maximitzar la seguretat a les competicions, les ceri-
mònies, els congressos, els actes culturals i tots aquells 
esdeveniments relacionats amb aquests.

7. Donar protecció especial a les autoritats/personali-
tats/altres que es determini.

8. Inspeccionar la seguretat dels serveis de suport a les 
competicions.

9. Garantir la seguretat ciutadana a tota l’àrea d’influèn-
cia afectada.

10. Maximitzar la seguretat dels serveis públics neces-
saris o essencials.

11. Proporcionar una resposta immediata i coordina-
da davant de qualsevol catàstrofe o calamitat pública.

12. Disposar de l’estructura de suport tècnic i admi-
nistratiu indispensable per a la consecució d’aquests 
objectius.

13. Establir els mecanismes de coordinació de totes 
les FCS i aquells altres operadors que es determinin 
en funció de les seves competències i responsabilitats.

En termes de seguretat dins l’àmbit organitzatiu, el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

és la màxima autoritat en el marc de les seves compe-
tències. Per tant, exerceix la direcció institucional es-
tablint directrius bàsiques a partir de les quals s’haurà 
d’elaborar el Pla Director de Seguretat (PDS d’ara en 
endavant). Presidida per l’autoritat d’aquest Departa-
ment que es determini, es crearà la Comissió Superior 
de Seguretat (CSS) que té com a funció l’aprovació del 
model de seguretat i del Pla Director de Seguretat i la 
coordinació interpolicial abans i durant els Jocs.

En aquesta CSS s’integraran els representants de les 
diferents FCS que es determini en funció de les seves 
responsabilitats i competències.

La finalitat del PDS és ordenar la seguretat per tal de 
garantir el normal desenvolupament dels esdeveni-
ments. Donada la complexitat dels nombrosos àmbits 
vinculats i relacionats amb la seguretat és del tot ne-
cessari que aquest Pla disposi d’una certa autonomia 
per tal de garantir l’agilitat, eficàcia i celeritat en la 
presa de decisions. Alhora, ha d’estar perfectament 
engranat i sincronitzat amb els mateixos principis i 
metodologia del Pla General de l’Organització.

El PDS serà un instrument per la planificació estratè-
gica i tindrà per objecte definir amb claredat el model 
organitzatiu de la seguretat. L’elaboració del PDS cor-
respon als responsables dels diferents programes i pro-
jectes. El director del PDS, amb el suport d’un Gabinet 
Tècnic, dirigirà i coordinarà als titulars dels progra-
mes i projectes. El PDS serà una eina principal de di-
recció general i de control de la planificació que tindrà 
les característiques següents:

1. Permetrà dirigir, planificar, programar, coordinar i 
controlar multiplicitat de factors, actors, cossos de se-
guretat, projectes heterogenis i interdependents amb 
l’objectiu de garantir el normal desenvolupament dels 
campionats.

2. Es correspondrà amb els principis i metodologia del 
Pla General de l’Organització. Malgrat que ha de gau-
dir d’autonomia suficient per tal de garantir un funci-
onament àgil i eficaç, la sincronització dels dos Plans 
ha de ser rigorosa.

3. Identificarà els treballs o projectes a realitzar en el 
temps per aconseguir els objectius de la missió o pro-
grames finalistes delimitats amb la determinació de 
les fites.

D’aquestes característiques es desprèn que el PDS es-
tarà estructurat en programes, projectes i fites. El PDS 
estableix les grans fites del procés de planificació, im-
plantació i operació del sistema de seguretat d’acord 
amb els objectius, el mètode i l’estructura orgànica 
dels programes establerts.

Del conjunt de les fites de cada programa i de la re-
lació entre elles, així com de la relació de les fites del 
Pla General de l’Organització i les fites del PDS, resul-
ten sincronismes que determinen la previsió de grans 
fases que condicionaran tot el calendari de la planifi-
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cació. D’aquesta manera, en consonància amb el Pla 
General de l’Organització, després de la finalització de 
la planificació general s’iniciarà la planificació opera-
tiva. La conclusió de la planificació operativa i la im-
plantació dels sistemes i l’organització, pot donar pas 
a una fase de proves, si es creiés oportú, en relació a la 
idoneïtat de tot allò planificat amb anterioritat a l’inici 
de les operacions reals.

De la Secretaria General de l’Esport, pel que fa a la 
col·laboració en el desenvolupament de programes de 
tecnificació específics amb esportistes catalans que 
competeixin en els Jocs.

La Secretaria General de l’Esport impulsa, planifica i 
col·labora en la tecnificació i alt rendiment esportiu ca-
talà amb una sèrie d’accions d’entre les quals destaca 
el Pla d’Alt Rendiment Català (Pla ARC). Aquest Pla 
conté les directrius adreçades a assolir els objectius de 
l’alt rendiment esportiu (previsió que recull La Llei de 
l’esport, text únic provat pel Decret Legislatiu 1/2000, 
de 31 de juliol, i el Decret 337/2002, de 3 de desembre, 
sobre l’alt rendiment esportiu).

D’acord amb les directrius del Pla d’Alt Rendiment 
Esportiu (ARC), s’elaboren aquests programes, esta-
blint convenis amb les federacions esportives catala-
nes per tal de desenvolupar programes d’entrenament.

Els programes van adreçats a tots els esportistes que 
participen o tenen opcions de participar en les competi-
cions internacionals de màxim nivell, i els duen a terme 
les federacions mitjançant els diferents actors implicats 
com són els esportistes i el personal tècnic esportiu, 
que treballen en grups de les pròpies federacions o dels 
clubs adscrits a elles. Les federacions reben ajuts di-
rectes per al desenvolupament d’aquests programes, via 
subvenció del Consell Català de l’Esport.

Alhora, la Secretaria General de l’Esport proporcio-
na una important ajuda indirecta en forma de serveis 
prestats per ens o serveis propis de la Generalitat de 
Catalunya, ja siguin esportius, com el Centre d’Alt 
Rendiment i els Centres de Tecnificació, o pertanyents 
a d’altres branques de l’administració implicades en 
la salut, educació dels esportistes, recerca, etc., amb 
aportacions dels Departaments d’Economia i Conei-
xement, Ensenyament i Salut.

El Pla ARC té l’objectiu de mantenir i millorar el paper 
de Catalunya com a país de referència en el rendiment 
esportiu internacional en vistes als propers Jocs Olím-
pics de Rio de Janeiro 2016, i als propers Jocs Mediter-
ranis de Tarragona 2017.

Malgrat que el context de crisi econòmica ha obligat 
a fer un gran esforç de racionalització de la despesa a 
tots els agents implicats, prioritzant i dirigint els esfor-
ços cap a objectius realistes, modificant els sistemes 
d’organització i gestió per fer-los més competitius, la 

Secretaria General de l’Esport ha mantingut el seu su-
port a tots els esports.

Programes Pla d’Alt Rendiment Esportiu (ARC) d’esports amb 
participació als Jocs Mediterranis de Tarragona 2017: 

Federació Catalana Programa ARC

Federació Catalana d’Atle-
tisme

– Atletisme

Federació Catalana  
de Basquet bol

– Bàsquet Femení 
– Basquet Masculí

Federació Catalana de Boxa 
Amateur

– Boxa Amateur

Federació Catalana de  
Ciclisme

– Ciclisme Ruta

Federació Catalana d’Esgrima – Esgrima

Federació Catalana de  
Gimnàstica

– Gimnàstica A. Masculina 
– Gimnàstica A. Femenina 
– Gimnàstica Rítmica

Federació Catalana de Golf – Golf

Federació Catalana  
d’Halterofília

– Halterofília

Federació Catalana  
d’Handbol

– Handbol Femení 
– Handbol Masculí

Federació Catalana  
de Judo i D.A

– Judo

Federació Catalana de Lluita – Lluita

Federació Catalana de  
Natació

– Natació Curses 
– Waterpolo Femení 
– Waterpolo Masculí

Federació Catalana de  
Piragüisme

– Piragüisme Aigües 
Tranquil·les

Federació Catalana de Rem – Rem

Federació Catalana de 
Taekwondo

– Taekwondo

Federació Catalana de  
Tennis

– Tennis

Federació Catalana de  
Tennis Taula

– Tennis taula

Federació Catalana de Tir 
Olímpic

– Tir Olímpic Plat 
– Tir Olímpic Precisió

Federació Catalana de Triatló – Triatló

Federació Catalana de Vela – Vela olímpica

Federació Catalana  
d’Esports de Persones  
amb Discapacitat Física

– Atletisme amb discapa-
citat física 
– Natació amb discapaci-
tat física

Federació Catalana  
d’Esquí Nàutic

– Esquí Nàutic Clàssiques
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Pel que fa a la resta d’esports que participen als Jocs, 
i que pertanyen a federacions catalanes (bàdminton, 
hípica obstacles, tir amb arc, voleibol pista, petanca i 
botxes, futbol sala, futbol i karate) tot i no disposar de 
Programes ARC, desenvolupen programes de tecnifi-
cació i reben subvencions ordinàries del Consell Cata-
là de l’Esport, igual que reben la resta de federacions 
per a l’organització i participació d’activitats esporti-
ves federades.

Del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal 
que la planificació de les instal·lacions i les activitats 
siguin un exemple d’estalvi i eficiència en la generació, 
l’ús i el tractament d’energia, aigua i residus, i per a 
implantar i desenvolupar les mesures necessàries per a 
millorar la mobilitat quotidiana entre les diverses seus 
que acolliran els esdeveniments esportius, també pel 
que fa als serveis ferroviaris (implantar el servei de ro-
dalies del Camp de Tarragona) com pel que fa als ser-
veis d’autobusos interurbans. En definitiva, perquè els 
Jocs siguin un exemple de la lluita contra el canvi cli-
màtic i a favor d’un món millor.

S’ha demanat als Serveis Territorials de Territori i 
Sostenibilitat a Tarragona.

a) Que la planificació de les instal·lacions i de les acti-
vitats siguin un exemple d’estalvi i eficiència en la ge-
neració, l’ús i el tractament d’energia, aigua i residus.

b) Implantar i desenvolupar les mesures necessàries 
per a millorar la mobilitat quotidiana entre les diverses 
seus que acolliran els esdeveniments esportius, tant 
pel que fa als serveis ferroviaris (implantar el servei de 
rodalies del Camp de Tarragona), com pel que fa als 
serveis d’autobusos interurbans.

D’acord amb la Moció 45/X, l’Ajuntament de Tarragona 
ha demanat als Serveis Territorials l’assessorament en 
tot un seguit de qüestions relatives a la construcció de les 
diferents infraestructures que integren el projecte.

Per donar compliment al contingut de la Moció, ai-
xí com a les peticions efectuades, s’han acordat amb 
l’Ajuntament de Tarragona les següents actuacions:

1r. Contactar amb GISA i l’ITEC perquè aquests orga-
nismes designin el personal tècnic que actuarà com a 
assessor de l’Ajuntament.

2n. Constitució d’un grup de treball per analitzar la mo-
bilitat generada pels Jocs. Aquest grup estarà format 
per personal de l’ATM-Camp de Tarragona, del Servei 
Català de Trànsit i del Cos de Mossos d’Esquadra.

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Control del compliment de la Moció 46/X, 
sobre la situació de la comunicació i la pro-
ducció audiovisuals
Tram. 390-00046/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55245 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00046/10

Sobre: Control compliment de la Moció 46/X, sobre la 
situació de la comunicació i la producció audiovisuals

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 46X sobre la situació de la comunicació i la 
producció audiovisuals (núm. de tram. 390-00046/10), 
us informo, amb el document annex facilitat per la Se-
cretaria de Comunicació del Govern, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En relació amb la Moció 46/X, sobre la situació de la 
comunicació i la producció audiovisuals, informem 
del següent:

Sobre el punt segon de la Moció, cal tenir en compte 
que la Moció 57/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el futur dels mitjans públics audiovisuals, de 7 de no-
vembre de 2013, aprovada posteriorment a la Moció 
que ens ocupa, insta al Govern a fer modificacions i 
revisar el text del contracte programa.

Pel que fa al tercer punt de la Moció i els seus diferents 
apartats, cal assenyalar:

a) Actualment ja es fan públics els imports de despe-
ses en publicitat i patrocini de la Generalitat. Aques-
ta informació es fa pública mitjançant la publicació al 
DOGC o bé, mitjançant la memòria anual de la Co-
missió Assessora de la Publicitat Institucional (CAPI).

b) Els criteris per accedir a subvencions, publicitat ins-
titucional i patrocinis de la Generalitat són públics i 
transparents. Pel que fa a les subvencions, aquesta in-
formació apareix a l’ordre de convocatòria anual per a 
cada línia de subvenció (premsa, ràdio, televisió, mit-
jans digitals) on s’aproven les bases reguladores del 
procediment per a la seva concessió. Pel que fa a pu-
blicitat i patrocinis, els criteris per accedir-hi es troben 
en els brífings que es defineixen per a cada campanya 
publicitària i que s’executen a través de les centrals de 
compres homologades mitjançant concurs públic.

Fascicle tercer
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c) El Govern ha aprovat el Projecte de Llei per a la 
transparència i sostenibilitat del sector de la comuni-
cació, que inclou una modificació de la Llei de la Pu-
blicitat Institucional, en la línia que marca la Moció. 
La nova llei garantirà una major proporcionalitat en la 
inversió publicitària que fa l’administració per tal que 
s’adeqüi al pes real d’aquests mitjans en l’espai català 
de comunicació.

Pel que fa a les subvencions, en la mateixa modificació 
de bases, es va fixar un mínim de tres treballadors per 
als mitjans que hi optessin, precisament per reforçar 
l’estabilitat laboral.

d) El projecte de Llei per a la transparència i sostenibi-
litat del sector de la comunicació que acaba d’aprovar 
el Govern, va en aquesta línia de flexibilitzar els mí-
nims d’emissió de la televisió digital terrestre (TDT) 
local perquè respongui a la realitat de la comunicació 
de proximitat del país.

Pel que fa referència a la negociació amb el Govern de 
l’Estat del mapa de la TDT local, el Govern persisteix 
i està fent tot el possible per fer realitat aquesta negoci-
ació amb poca predisposició del Govern l’Estat.

e) Una de les iniciatives de la Mesa Sectorial dels Mit-
jans de Comunicació, en la qual el Govern participa 
i hi dóna impuls, és la de promoure una iniciativa de 
recull i catalogació de la memòria audiovisual de Ca-
talunya però sempre tenint en compte les possibilitats 
pressupostàries. Partint de la consideració que els ar-
xius de les televisions locals són un patrimoni histò-
ric de cadascuna de les zones d’emissió, es considera 
necessari garantir el manteniment d’aquests arxius i 
s’està treballant en la creació d’un arxiu històric audio-
visual i explorant vies de finançament privat per tal de 
garantir-ne el futur.

f) El Govern informa que el Departament de Cultura 
està treballant en la redacció del text d’un pla interde-
partamental de mesures d’enfortiment i consolidació 
de la indústria audiovisual de Catalunya amb el suport 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CON-
CA) per tal que pugui ser presentat a consulta dels sec-
tor i subsectors afectats.

g) La Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació 
també ha pres iniciatives en aquest àmbit, com ara la 
petició a les administracions de l’obertura de línies de 
préstec per a l’impuls del sector. Caldria una revisió i 
dinamització de l’acord de l’Institut Català de Finan-
ces amb les associacions de productors i amb l’ICEC.

h) La Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals ha 
sol·licitat al Govern de l’Estat, en el marc de la Classi-
ficació Nacional d’Ocupacions CNO-2011, la creació 
d’un epígraf específic del sector audiovisual mitjan-
çant una nova ocupació de 8 dígits, la qual tindrà no-
més efectes d’intermediació sense incidència a nivell 
estadístic a l’Institut Nacional d’Estadística.

i) El 21 de juny de 2012 la Comissió Europea va eme-
tre un dictamen en el qual considera que els articles 17 
i 18 de la Llei del cinema (relatius a la garantia d’ac-
cés lingüístic) incompleixen l’article 56 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea (relatiu a la lliu-
re prestació de serveis) i insta a modificar-los. Actu-
alment el Departament de Cultura està treballant en 
paral·lel la modificació d’aquests articles, així com en 
el reglament que l’ha de desplegar.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Control del compliment de la Moció 48/X, 
sobre la cultura i la política de subvencions 
culturals
Tram. 390-00048/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55108 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Núm. moció: 390-00048/10

Sobre: Control compliment de la Moció 48/X, sobre la 
cultura i la política de subvencions culturals

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 48/X, sobre la cultura i la po-
lítica de subvencions culturals (núm. de tram. 390-
00048/10), us informo del següent:

El Govern té la voluntat de consensuar un text final 
de l’Acord Nacional de la Cultura que esdevingui un 
marc de trobada que reculli els elements imprescin-
dibles que caracteritzen la cultura del nostre país i els 
eixos que haurien d’orientar l’acció de govern en els 
propers anys.

La primera versió de les bases per a un Acord Nacio-
nal per a la Cultura va ser redactada pel Departament 
de Cultura l’any 2011 i amb posterioritat tramès als 
grups parlamentaris i a les entitats representatives dels 
ens locals per tal que hi fessin aportacions, essent al 
novembre de 2012 que el Departament de Cultura va 
trametre el text elaborat fins aleshores al Parlament de 
Catalunya. En les circumstàncies actuals, el Departa-
ment ha efectuat una revisió amb profunditat d’aquell 
text per tal que sigui sotmès novament a anàlisi i de-
bat.

Recentment, el Govern de la Generalitat va aprovar 
el 3 de desembre de 2013 la creació del Grup de tre-
ball per a l’anàlisi del document preliminar de bases 
de l’Acord Nacional per a la Cultura, presidit per la se-
cretària general del Departament de Cultura i format 
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per representants dels diferents grups parlamentaris, 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de 
la Federació de Municipis de Catalunya.

L’esmentat Grup ja s’ha reunit en dues ocasions: la pri-
mera el proppassat 2 de desembre, quan es va fer lliu-
rament del document preliminar de bases de l’Acord 
Nacional per a la Cultura, i la segona, el passat 20 de 
gener, en què es va produir el primer intercanvi d’im-
pressions sobre aquest document.

Quant a les subvencions culturals, les bases gene-
rals de les subvencions del Departament de Cultura 
(aprovades per resolució CLT 2934/2012 publicada al 
DOGC 6287 de 7.01.2013) estableixen en el seu punt 3, 
referit a la quantia: «la quantia de les subvencions no 
pot superar el 50% del cost del projecte, excepte en el 
cas que les bases específiques determinin un altre per-
centatge o un import màxim a concedir».

Pel que fa a la igualtat d’oportunitats en l’adjudicació 
de les subvencions, aquesta és garantida. Les subven-
cions de concurrència competitiva són valorades per 
comissions específiques creades en compliment del 
que disposen els estatuts de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC), i que es composen majo-
ritàriament de persones externes a l’Administració 
de la Generalitat, expertes en la matèria de cada línia 
d’ajuts. Concretament, cada comissió té els següents 
membres:

– Un tècnic de la unitat que proposa la línia d’ajuts, 
que actua de president.

– Un tècnic de l’OSIC, que actua de secretari (sense 
vot).

– Dos experts en la matèria, externs a l’Administració 
de la Generalitat.

– Un expert addicional (en el cas de les línies de crea-
ció i lletres).

Les valoracions d’aquesta comissió són elevades per 
l’administrador/a de l’OSIC com a proposta al Con-
sell d’Administració, que concedeix els ajuts. Qualse-
vol modificació en la valoració feta per les comissions 
ha de ser degudament raonada, i cal acordar-la en el 
propi Consell.

En relació amb els contractes programa i préstecs re-
emborsables, el Departament de Cultura, a través de 
l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) posa a 
disposició del sectors culturals privats (editorials, pro-
ductors i companyies teatrals, distribuïdors audiovisu-
als, galeries, desenvolupadors de videojocs, mànagers 
i promotors musicals, discogràfics, etc...) una eina de 
finançament anomenada aportació reintegrable.

Les aportacions reintegrables són ajuts econòmics en 
forma de «cofinançament» mitjançant subvencions i 
crèdits que permeten a l’empresa disposar de finança-
ment a priori per a un projecte cultural plantejat amb 

objectius econòmics de rendibilitat i en què es dóna 
una coresponsabilitat entre l’empresa cultural i l’Ad-
ministració que finança el projecte.

Aquestes aportacions reintegrables ajuden a recupe-
rar part de la subvenció concedida i, per tant, amb el 
seu retorn retroalimenten els pressupostos del Depar-
tament.

El 2013 s’han acollit a l’esmentada modalitat d’ajut 97 
projectes.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció 49/X, de 
rebuig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les 
accions que el Govern ha d’emprendre amb 
motiu de l’aprovació d’aquest pla
Tram. 390-00049/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 54919 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. moció: 390-00049/10

Sobre: Control compliment de la Moció 49/X, de re-
buig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions 
que el Govern ha d’emprendre amb motiu de l’aprova-
ció d’aquest pla

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 49/X, de rebuig del Pla hidro-
lògic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern ha 
d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla 
(núm. de tram. 390-00049/10), us informo del següent:

Si de l’anàlisi del PHCE es detectés que hi ha una in-
vasió de competències caldria explorar les vies que 
ofereix la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, i 
es podria arribar a formalitzar un requeriment previ al 
conflicte positiu de competències.

És important assenyalar que, en aquest cas, tractant-se 
del pla hidrològic, l’eventual vulneració vindria per 
matèries diferents a la Llei d’aigües, doncs és indis-
cutible que la competència en l’aprovació del PHCE és 
estatal. Més aviat, l’eventual col·lisió de competències 
en aquest document de planificació es podria produir 
en matèries sobre les quals els títols competencials de 
la Generalitat de Catalunya tenen un abast territorial, 
és a dir, que no resten circumscrits al caràcter intern de 
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la conca, com per exemple: els títols de medi ambient, 
espais naturals, pesca continental, fauna etc.

Pel que fa al procediment legalment establert, cobra 
especial importància el compliment de la Disposició 
addicional desena de la Llei del Pla Hidrològic Nacio-
nal que estableix un procediment singular per la defi-
nició del règim hídric, que ha de permetre el desenvo-
lupament de les funcions ecològiques del riu, el delta i 
l’ecosistema marí. Caldrà valorar si el fet que no s’hagi 
produït aquesta definició del règim hídric, amb caràc-
ter previ, té virtualitat suficient com per a fonamentar 
un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Suprem, de conformitat amb l’art. 12.1.a) de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa-
administrativa.

Cal, però, advertir de les dificultats perquè prosperi 
davant el Tribunal Suprem aquesta via de reclamació, 
quan el Tribunal Constitucional ha interpretat l’apartat 
1.a) de la disposició addicional desena de la Llei del 
Pla Hidrològic Nacional en el sentit que el PIPDE que 
han d’aprovar l’Estat Espanyol i la Generalitat de Ca-
talunya no pot modificar per se el que determini el Pla 
Hidrològic de la conca, i que el seu contingut només es 
pot integrar en el mateix i adquirir valor vinculant en 
la mesura que sigui aprovat, tant pel que fa al procedi-
ment a seguir com pels òrgans que han de prendre les 
decisions, d’acord amb allò que determina la legislació 
per a l’aprovació del Pla hidrològic de conca o les se-
ves modificacions. És a dir, que l’aprovació del PIPDE 
no pot constituir una excepció al procediment general 
de fixació de cabals ambientals, en el qual està previs-
ta la participació de totes les Comunitats Autònomes a 
través dels Consell de l’Aigua.

També caldrà examinar si el Pla té tot el contingut exi-
git per la legislació i en cas de detectar omissions, va-
lorar si tenen entitat suficient per formalitzar aquest 
recurs davant el Tribunal Suprem.

Respecte a la normativa de la Unió Europea, si es de-
tecta que hi ha una vulneració de la normativa de la 
Unió Europea i convenis internacionals subscrits, atès 
l’especial valor ecològic que a nivell intern i interna-
cional s’ha reconegut al Delta, es podrà presentar una 
denúncia davant la Unió Europea.

Concretament caldria examinar d’una banda, si es 
vulnera la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, de 1979 
de conservació de les aus silvestres; així com la Direc-
tiva 92/43/CEE, de 21 de maig relativa a la conserva-
ció dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, 
i el Conveni RAMSAR (derivat de la Convenció Rela-
tiva a les zones humides d’importància internacional 
especialment com a hàbitat de les aus aquàtiques). Es 
tractaria de valorar si les previsions del PHCE afecten 
espais de la xarxa natura 2000 o a especies protegides, 
en cas que n’hi hagi. En quant al Conveni RAMSAR, 
l’art. 17.b) del text refós de la llei d’aigües aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol disposa 

que correspon a l’Estat l’adopció de les mesures pre-
vistes per donar compliment als acords i convenis in-
ternacionals (com és el cas del RAMSAR).

D’una altra banda, també es podria accedir davant la 
Unió Europea si es detectés que el PHCE evita l’efecte 
útil del contingut d’aquestes disposicions esmentades 
(Directiva 79/409/CEE; Directiva 92/43/CEE; Conve-
ni RAMSAR), malgrat no les vulnerés directament.

Per últim en el marc de la revisió del Pla Hidrològic de 
l’Ebre, el Govern de la Generalitat emprendrà les acci-
ons necessàries per fer una actualització del Pla Inte-
gral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), d’acord 
amb l’estat actual de les masses d’aigua, els objectius 
de qualitat que s’estableixin i les competències de cada 
administració.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 65/X del 
Parlament de Catalunya, sobre polítiques de 
seguretat pública
Tram. 390-00065/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55042 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00065/10

Sobre: Control compliment de la Moció 65/X del Par-
lament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pú-
blica

Comissió Competent: Comissió d’Interior

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a l’apartat d) de la Moció 65/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pú-
blica (número de tramitació 390-00065/10), us comu-
nico que els membres que integren el Comitè d’Ètica 
de la Policia de Catalunya han estat nomenats mitjan-
çant Resolució d’11 de febrer de 2014, la qual serà pu-
blicada en el DOGC.

Barcelona, 11 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el projecte del Govern respecte a l’Agèn-
cia Tributària
Tram. 354-00227/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 50904).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 13.02.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre el relleu en la pre-
sidència de la part catalana de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu pro-
grama de treball
Tram. 354-00233/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 25, tin-
guda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la re-
solució que anul·la la concessió de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00248/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Cañas Pérez, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 54926).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 13.02.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Organismes de Con-
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00694/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Organismes de Con-
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00695/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Àngel Cer-
cós Casalè, president de l’Agrupació de Fa-
bricants de Ciment, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00696/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença de Jordi Font-
cuberta Trepat, president de l’Associació de 
Distribuïdors de Gasoil de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes
Tram. 352-00697/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de José Luis 
Manglano Borso, en representació d’ECA, 
Entidad Colaboradora de la Administración, 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00698/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00699/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial Quími-
ca de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00700/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Gonzalo 
Juste Ortega, secretari general de l’Associa-
ció Espanyola de Grups Empresarials d’Ins-
pecció i Certificació, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00701/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Ignacio Mos-
so Santiagos, en representació de TÜV 
Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing, amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00702/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00703/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00704/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola del Comerç 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00705/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim ju-
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00706/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Gremis d’Instal-
ladors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00707/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00708/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00709/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Recarregadors i Manteni-
dors d’Extintors i Sistemes contra Incendis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00710/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Eduard Pé-
rez Olmo, director jurídic de Bureau Veritas, 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00711/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdi-
rector general de Qualitat i Seguretat Indus-
trial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turis-
me, amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00712/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00713/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00714/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença de Carlos Pa-
drós Reig, professor titular de dret adminis-
tratiu de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i expert en seguretat industrial, amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00715/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Dolors Ca-
nals, professora titular de dret administra-
tiu de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00716/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i sotsdi-
rector general de Qualitat i Seguretat Indus-
trial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turis-
me, amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00717/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Autoritat Catalana de la Competèn-
cia amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 352-00718/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Certio amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00719/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Atisae amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00720/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00721/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00722/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola del Comerç 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00723/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00724/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim ju-
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00725/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00726/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Gremis d’Instal-
ladors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00727/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00728/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00729/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Organismes de Con-
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00730/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00731/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00732/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Persona Ciència Empresa, de l’Ins-
titut Químic de Sarrià, amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00733/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Gas Natural Distribució amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00734/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Distribuïdors de 
Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00735/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Recarregadors i Manteni-
dors d’Extintors i Sistemes contra Incendis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00736/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00737/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00738/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR-
Universitat Rovira amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00739/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Boris 
Gehring, conseller delegat de la Divisió de 
Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv 
Süd, amb relació al Projecte de llei que regu-
la el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 352-00740/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00741/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim ju-
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00742/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00743/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00744/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00745/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00746/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00747/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00748/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00749/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Associ-
acions Territorials d’Empresaris Instal·ladors 
d’Electricitat, Lampisteria, Climatització 
i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00750/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Gremis d’Instal-
ladors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00751/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola del Comerç 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00752/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.



24 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 268

4.53.05. INFORMACIó 103

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim ju-
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00753/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Francisco 
Vicente Gutiérrez, president del Gremi Em-
presarial d’Ascensors de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00754/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Raúl Ro-
dríguez Portero, director de l’Associació de 
Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00755/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball Nacional amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00756/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00757/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00758/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00759/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00760/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 352-00761/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi Oficial d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00762/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Organismes de Con-
trol de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00763/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00764/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial Quími-
ca de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00765/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00766/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Boris 
Gehring, conseller delegat de la Divisió de 
Serveis de la Indústria i responsable de 
l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv 
Süd, amb relació al Projecte de llei que regu-
la el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 352-00767/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Assistència Tècnica Industrial amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00768/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Fabricants de Ci-
ment de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00769/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi de Recarregadors i Manteni-
dors d’Extintors i Sistemes contra Incendis 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00770/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Distribuïdors de 
Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00771/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’ECA, Entidad Colaboradora de 
la Administración, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 352-00772/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Espanyola de Grups 
Empresarials d’Inspecció i Certificació amb 
relació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00773/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença de Julià Sem-
pere, cap del Departament d’Enginyeria Qu-
ímica de l’Institut Químic de Sarrià, amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 352-00774/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Eduard Pérez 
Olmo, del conseller general i cap de compli-
ment normatiu de Bureau Veritas I&F Iberia, 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 352-00775/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Muñoz Muñoz, subdirector general de Qua-
litat i Seguretat Industrial del Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 352-00776/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00777/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Organitzacions Cata-
lanes Internacionalment Reconegudes amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00778/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Amnistia Internacional amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00779/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00780/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula per l’Acció Exterior amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00781/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Pro Seleccions Es-
portives Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00782/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea Nacional Catalana amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00783/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Direcció de Relacions Internacio-
nals de la Diputació de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00784/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00785/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00786/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la fundació Centre d’Informació 
i Documentació Internacionals a Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00787/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00788/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Casa Àsia amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00789/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la fundació Casa Amèrica Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00790/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Xavier Pons 
Ràfols, catedràtic de dret internacional pú-
blic de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00791/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Eduard Sa-
garra, professor titular de dret internacional 
públic i relacions internacionals de la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00792/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença de Josep M. 
Castellà Andreu, professor de dret constitu-
cional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00793/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí 
Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00794/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Francesc 
Morata, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00795/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Gracia Vara-
Arribas, experta de l’European Institute of 
Public Administration EIPA Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00796/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00797/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Eduard Roig 
Molés, professor de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00798/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Jacint Jor-
dana, director de l’Institut Barcelona d’Es-
tudis Internacionals, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00799/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Eduard Vi-
nyamata, director del Campus per la Pau i la 
Solidaritat de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00800/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença de Xavier So-
lano, exdelegat de la Generalitat al Regne 
Unit, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00801/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Ferran Tar-
radellas, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 352-00802/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Anna Terrón i 
Cusí, de l’Institut de per a la Globalització, la 
Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les 
Nacions Unides, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00803/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00804/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Rafael Gra-
sa, president de l’Institut Català Internacio-
nal per la Pau, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00805/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Carles A. 
Gasòliba i Böhm, president de la fundació 
Centre d’Informació i Documentació Interna-
cionals a Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00806/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Eduard Sa-
garra, professor titular de dret internacional 
públic i relacions internacionals de la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00807/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Joan Colom 
i Naval, president del Consell Català del Mo-
viment Europeu, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00808/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença de Jordi Vaquer 
Fanés, director de l’Open Society Initiative 
for Europe, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00809/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Blanca Vilà 
Costa, professora de dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00810/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Pere Vilano-
va, catedràtic de ciència política i adminis-
tració pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00811/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00812/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00813/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Senén Flo-
rensa i Palau, president executiu de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00814/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Antònia Sa-
bartés, secretària general de l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00815/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Rañé Blasco, president del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00816/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença de Maria Àn-
gels Prats Mora, jurista especialitzada en 
acció exterior, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00817/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Santiago 
Castellà i Surribas, professor de dret de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00818/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Santiago 
Castellà i Surribas, professor de dret de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00819/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Marçal Gir-
bau Garcia, expert en l’Euroregió i respon-
sable de l’Ostal d’Occitània de Tolosa, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00820/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Xavier Pons 
Ràfols, catedràtic de dret internacional pú-
blic de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00821/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00822/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Amnistia Internacional amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00823/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00824/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00825/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ecologistes en Acció amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00826/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Victoria 
Abellán Honrubia, catedràtica de relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00827/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Anna Badia 
Martí, catedràtica de relacions internacio-
nals de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00828/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Andreu Olesti 
Rayo, catedràtic de relacions internacionals 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 352-00829/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Helena Tor-
roja Mateu, professora de relacions interna-
cionals de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00830/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Laura Huici 
Sancho, professora de relacions internacio-
nals de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00831/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Nebrera, professora de ciències jurídiques i 
polítiques de la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00832/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença de Manuel Vall-
bé, professor de dret internacional públic i 
relacions internacionals de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00833/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Susana Bel-
trán, professora de dret internacional públic 
i relacions internacionals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00834/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Clàudia Ji-
ménez, professora de dret internacional pú-
blic i relacions internacionals de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00835/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Caterina 
Garcia Segura, catedràtica de relacions in-
ternacionals de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00836/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Alex Calvo, 
professor de dret internacional de la Euro-
pean University, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00837/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Patrícia Ji-
ménez de Parga Maseda, professora de de 
dret internacional públic i relacions inter-
nacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00838/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Araceli Man-
gas Martín, professora de de dret internaci-
onal públic i relacions internacionals de la 
Universitat Complutense de Madrid, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00839/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Martín Or-
tega Carcelén, professor de de dret interna-
cional públic i relacions internacionals de la 
Universitat Complutense de Madrid, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00840/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença d’Antonio Remi-
ro Brotons, catedràtic de dret internacional 
de la Universitat Autònoma de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00841/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00842/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00843/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Eduard Sa-
garra, professor de dret internacional i re-
lacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona i president de l’Associació per a 
les Nacions Unides a Espanya, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 352-00844/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Manuel Ma-
nonelles, professor de relacions internacio-
nals de Blanquerna . Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00845/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Jordi Baca-
ria, director president de la fundació Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals 
a Barcelona i catedràtic d’economia aplica-
da de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00846/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença de Mònica Sa-
bata Fernández, presidenta de la Federació 
d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00847/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Jove Cambra Internacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00848/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Horitzó Europa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00849/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Projecte Governament 
Democràtic Mundial amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00850/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Proposta de compareixença d’Ana Mar Fer-
nández Pasarín, professora de ciència polí-
tica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00851/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Servei Català de la Salut davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
mapa sanitari dels dispositius d’atenció con-
tinuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 356-00512/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 13, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre el mapa sanitari dels dispositius 
d’atenció continuada i els efectius d’atenció 
urgent
Tram. 356-00513/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 13, tinguda el 
20.02.2014, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Infermeria Fa-
miliar i Comunitària de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la si-
tuació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00525/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Infer-
meria Pediàtrica davant la Comissió de la 
Infància perquè expliqui la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 356-00526/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
rent de l’Institut Català de la Salut davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la si-
tuació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00527/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 335.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de Salut Pública davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui l’evolució de 
l’enquesta de salut de Catalunya pel que fa a 
la població infantil
Tram. 356-00528/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè 
exposi el projecte de decret de procediment 
i mesures de protecció dels infants i adoles-
cents en situació de risc, desemparament o 
guarda protectora
Tram. 356-00549/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui la reducció dels mòduls dels cen-
tres residencials d’acció educativa
Tram. 356-00550/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Save the Children davant la Co-
missió de la Infància perquè informi sobre 
les mesures integrals que proposa per a la 
protecció de la infància davant la violència
Tram. 356-00562/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Medi Natural davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè expliqui les po-
lítiques de boscos, gestió forestal, parcs 
naturals i protecció del medi natural i la bio-
diversitat
Tram. 356-00586/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 53804).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de Noemí San-
tiveri i Víctor Saura, membres de la Platafor-
ma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Ca-
talunya, davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informin sobre el model 
d’escola
Tram. 356-00595/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montserrat 
Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, 
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
54519).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 13.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les tasques de control de la Guàrdia Civil a 
habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
amb l’estelada
Tram. 356-00597/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.
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Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les tasques de control de la Guàrdia Civil a 
habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) 
amb l’estelada
Tram. 356-00599/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
25, tinguda el 19.02.2014, DSPC-C 338.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informi sobre l’ordre que prohibeix als 
agents rurals de denunciar irregularitats ur-
banístiques fora dels espais naturals prote-
gits
Tram. 356-00600/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (reg. 54818).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
12.02.2014.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions d’Im-
plants Coclears davant la Comissió de Salut 
perquè expliquin la tasca i les prioritats de 
l’entitat
Tram. 356-00603/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Soci-
alista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manuel 
Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 55149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
14.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre el canvi de la seu de la 
regió d’emergències de Girona
Tram. 356-00604/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 55255).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
17.02.2014.

Sol·licitud de compareixença del director 
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el canvi de la seu de la regió d’emer-
gències de Girona
Tram. 356-00605/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Companyon i Costa, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 55256).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
17.02.2014.

Proposta de compareixença de la secretà-
ria general de Benestar Social i Família da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes amb relació al Procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el 
Programa 314, atenció a la immigració, del 
Departament de Benestar Social i Família, 
corresponent al 2011
Tram. 362-00003/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, 14.02.2014.
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Proposta de compareixença del director ge-
neral de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Sindicatura de Comptes amb rela-
ció al Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 34/2013, sobre l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, corres-
ponent al 2011
Tram. 362-00004/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 54273).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, 14.02.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre els objec-
tius del seu departament
Tram. 355-00047/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
18.02.2014, DSPC-C 337.

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el sistema d’espais na-
turals protegits
Tram. 355-00063/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 
19.02.2014, DSPC-C 339.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre l’Informe 
sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
Tram. 355-00096/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 20 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
18.02.2014, DSPC-C 337.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’impacte de la Llei de l’Es-
tat 20/2013, de garantia de la unitat de mer-
cat
Tram. 355-00111/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació (reg. ).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 14.02.2014.

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Organismes de Control de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00364/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Compareixença de Boris Gehring, conse-
ller delegat de la Divisió de Serveis de la In-
dústria i responsable de l’Àrea de Seguretat 
Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00365/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Gremis d’Instal·ladors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00366/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del 
Gremi de Recarregadors i Mantenidors 
d’Extintors i Sistemes contra Incendis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00367/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del 
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei que regula 
el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 353-00368/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de 
l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 353-00369/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Distribuïdors de Gasoil de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00370/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Associacions Terri-
torials d’Empresaris Instal·ladors d’Electri-
citat, Lampisteria, Climatització i Afins de 
Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00371/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana del Sector 
Químic amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00372/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00373/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la segu-
retat industrial dels establiments, les instal-
lacions i els productes
Tram. 353-00374/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00375/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei que regu-
la el règim jurídic aplicable a la seguretat in-
dustrial dels establiments, les instal·lacions i 
els productes
Tram. 353-00376/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00377/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 353-00378/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00379/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei que regula el rè-
gim jurídic aplicable a la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes
Tram. 353-00380/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença de Carlos Padrós Reig, pro-
fessor titular de dret administratiu de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i expert en 
seguretat industrial, amb relació al Projecte 
de llei que regula el règim jurídic aplicable a 
la seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00381/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de l’En-
titat Avaluadora de Riscos EAR - Universi-
tat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00382/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de l’Au-
toritat Catalana de la Competència amb re-
lació al Projecte de llei que regula el règim 
jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 353-00383/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.
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Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, ex-
president d’ENAC i ex-sotsdirector general 
de Qualitat i Seguretat Industrial, del Minis-
teri d’Indústria, Energia i Turisme, amb rela-
ció al Projecte de llei que regula el règim ju-
rídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els produc-
tes
Tram. 353-00384/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació del De-
partament d’Enginyeria Química de l’Institut 
Químic de Sarrià amb relació al Projecte de 
llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
seguretat industrial dels establiments, les 
instal·lacions i els productes
Tram. 353-00385/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Empresarial Química de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes
Tram. 353-00386/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 
19, tinguda el 13.02.2014, DSPC-C 336.

Compareixença del secretari d’Habitatge 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre el compliment de la 
Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 357-00405/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 339.

Compareixença del director general d’Orde-
nació del Territori i Urbanisme davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre el compliment de la Llei 3/2009, 
de regulació i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 357-00406/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 339.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Renovables davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actuali-
tat del sector
Tram. 357-00433/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 341.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Eòlica de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a presen-
tar els estudis relatius a l’energia eòlica i 
l’actualitat del sector
Tram. 357-00435/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 341.

Compareixença d’una representació d’Eco-
embes i d’Ecovidrio davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
l’evolució dels sistemes integrats de gestió 
de residus d’envasos i de vidre
Tram. 357-00512/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 339.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia per a explicar la situació de la malnutri-
ció infantil
Tram. 357-00564/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
davant la Comissió de la Infància per a expli-
car la situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00565/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Compareixença del secretari general de Sa-
lut Pública davant la Comissió de la Infàn-
cia per a explicar l’evolució de l’enquesta de 
salut de Catalunya pel que fa a la població 
infantil
Tram. 357-00566/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència da-
vant la Comissió de la Infància per a expli-
car la reducció dels mòduls dels centres re-
sidencials d’acció educativa
Tram. 357-00567/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Compareixença d’una representació de Sa-
ve the Children davant la Comissió de la In-
fància per a informar sobre les mesures in-
tegrals que proposa per a la protecció de la 
infància davant la violència
Tram. 357-00568/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 11, tingu-
da el 13.02.2014, DSPC-C 335.

Compareixença d’una representació de la 
Cecot davant la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació perquè hi faci 
aportacions
Tram. 357-00569/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.
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Compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç de Barcelona davant la 
Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació perquè hi faci aportacions
Tram. 357-00570/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació de la 
Intersindical-CSC davant la Comissió de Po-
lítiques de Lluita contra la Desocupació per-
què hi faci aportacions
Tram. 357-00571/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2012
Tram. 359-00009/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 25 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 19.02.2014, 
DSPC-C 338.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 27

Convocada per al dia 26 de febrer de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

26 de febrer de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
26 de febrer, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00020/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
261, 102).

3. Designació dels diputats interventors per al perío-
de pressupostari del 2014. Tram. 231-00002/10. Mesa 
ampliada. Designació.

4. Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de 
verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública. Tram. 200-00014/10. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a 
la totalitat (text presentat: BOPC 228, 15).

5. Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública. Tram. 
202-00033/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 68, 53).

6. Proposició de llei del protectorat de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública. Tram. 202-00041/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat 
(text presentat: BOPC 115, 35).

7. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 20/2013, 
del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. 
Tram. 212-00002/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 56279 i 56335) i Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 56300). De-
bat i votació de la proposta d’interposició de recurs 
d’inconstitucionalitat.
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8. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 
9 de desembre, per a la millora de la qualitat educati-
va. Tram. 212-00003/10. i 212-00005/10. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 56280 i 56320), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 56301) i Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 56363). Debat i votació de la propos-
ta d’interposició de recurs d’inconstitucionalitat.

9. Procediment relatiu al Compte general de la Generali-
tat corresponent al 2011. Tram. 257-00002/10. Comissió 
de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (dictamen: BOPC 257, 53). (Aquest 
punt es debatrà el 27 de febrer, a les 10 del matí).

10. Procediment per a elegir un membre del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00001/10. 
Grups parlamentaris. Designació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-
00135/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’increment de les 
tarifes del transport metropolità i el finançament del 
transport públic. Tram. 300-00137/10. Salvador Milà 
i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’energia. Tram. 300-
00136/10. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política energèti-
ca. Tram. 300-00138/10. Marc Sanglas i Alcantarilla, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les retallades en les 
polítiques de suport a la família. Tram. 300-00140/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comu-
nicació. Tram. 300-00139/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la llicència esportiva única. Tram. 302-00122/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la singularitat d’Aran. Tram. 302-00123/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques contra el frau fiscal. Tram. 302-
00124/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de conservació i gestió del me-
di natural. Tram. 302-00125/10. Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures previstes amb relació a l’increment del 
tipus impositiu de l’impost sobre el valor afegit en el 
sector sanitari del 10% al 21%. Tram. 302-00126/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la salut i la malnutrició infantils. Tram. 302-
00127/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

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

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadís-
tics corresponent al 2013
Tram. 334-00054/10

Presentació
Conseller, del Departament d’Economia 

i Coneixement

Reg. 55239 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.02.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el que disposa l’article 15 del Decret 143/2010, del 19 
d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les 
cessions de dades sotmeses a secret estadístic, us tra-
meto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de Fit-
xers Estadístics 2013, que conté el resum anual d’ins-
cripcions practicades al Registre.

Barcelona, 12 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la diversitat i la igualtat a la te-
levisió
Tram. 337-00024/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 54798 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya us 
trameto adjunts, una còpia en paper i una en suport in-
formàtic, l’Informe sobre la diversitat i la igualtat a la 
televisió i les Respostes del CAC a la consulta pública 
de la Comissió Europea Llibre verd: «Preparar-se per 
a la convergència plena del món audiovisual: creixe-
ment, creació i valors».

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la diversitat i la igualtat a la tele-
visió i Respostes al llibre verd de la Comis-
sió Europea sobre la convergència plena del 
món audiovisual
Tram. 337-00025/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 54798 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 18.02.2014

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
337-00024/10.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre els estereotips de gènere en 
la publicitat de joguines durant la campanya 
de Nadal 2013-2014
Tram. 337-00026/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 55136 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 18.02.2014

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe Els estereotips de 
gènere en la publicitat de joguines durant la campanya 
de Nadal 2013-2014 perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Atentament,

Roger Loppacher i Crehuet

Barcelona, 12 de febrer de 2014

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2014
Tram. 231-00002/10

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 18 de fe-
brer de 2014, d’acord amb l’article 29.5 del Reglament, 
ha acordat de proposar al Ple la designació de Joan 
Morell i Comas, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, de Josep Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 
Socialista, com a diputats interventors per al període 
pressupostari del 2014.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de neteja de les de-
pendències del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00003/10

Formalització del contracte

Anunci

pel qual es fa pública la formalització del contracte del 
servei de neteja de les dependències del Parlament de 
Catalunya (exp. 615-00003/10).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del servei de 
neteja de les dependències del Parlament de Catalu-
nya, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 615-00003/10

Objecte: contractació del servei de neteja de les depen-
dències del Parlament de Catalunya i dels magatzems 
d’aquest situats a la Zona Franca de Barcelona.

Empresa adjudicatària: L’Aurora Gestió de Neteges, SL

Import del contracte: 

– 1.065.300 € (21% d’IVA no inclòs) per als vint-i-qua-
tre mesos de durada inicial del contracte.

Data de formalització: 10 de febrer de 2014

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2014

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Tram. 250-00945/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Escola Vicente Aleixandre, de Martorell
	Tram. 250-00946/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 250-00947/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya
	Tram. 250-00948/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la presentació del Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
	Tram. 250-00949/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la carretera de Begues BV-2041
	Tram. 250-00950/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre els impresos de sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
	Tram. 250-00951/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció de les comissaries dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona
	Tram. 250-00952/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de Barcelona
	Tram. 250-00953/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00954/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les mancances de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00955/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el subministrament de medicaments als detinguts en les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00956/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat)
	Tram. 250-00957/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment del parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00958/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’ús de la toponímia a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 250-00959/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’aplicació del Programa de consum de llet a les escoles combinat amb el Pla de consum de fruites i hortalisses
	Tram. 250-00960/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’aplicació del Pla quinquennal per a la implantació de xarxes protectores contra les pedregades
	Tram. 250-00961/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts dels plans de millora pendents
	Tram. 250-00962/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’Almacelles i Alcarràs
	Tram. 250-00963/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’anul·lació d’una instrucció del Departament de Justícia amb relació a la continuïtat dels interins
	Tram. 250-00964/10
	Presentació


	3.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat
	Tram. 212-00002/10
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
	Tram. 212-00003/10; 212-00005/10
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris


	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució sobre la creació del Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva
	Tram. 251-00005/10
	Presentació


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 300-00135/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’energia
	Tram. 300-00136/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic
	Tram. 300-00137/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
	Tram. 300-00138/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació
	Tram. 300-00139/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família
	Tram. 300-00140/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió de Salut
	Tram. 410-00011/10
	Substitució de diputats


	4.45.14.	Comissions específiques d’investigació
	Composició de 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 Consumidors
	Tram. 407-00001/10
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 207/X, sobre el compliment de la normativa de consum i competència en la venda i la distribució de cítrics
	Tram. 290-00171/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 208/X, sobre l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària
	Tram. 290-00172/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 209/X, sobre la política agrícola comuna
	Tram. 290-00173/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 210/X, sobre el control dels purins i la contaminació per nitrats
	Tram. 290-00174/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 324/X, sobre la transformació de l’Institut Català de Finances en una banca pública
	Tram. 290-00279/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 325/X, sobre la constitució del consorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
	Tram. 290-00280/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 326/X, sobre les mesures per a reactivar l’economia i crear ocupació
	Tram. 290-00281/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 328/X, sobre el manteniment de la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies
	Tram. 290-00283/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 337/X, sobre el decret de plantilles i provisió de llocs docents del Departament d’Ensenyament
	Tram. 290-00292/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 338/X, sobre l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 290-00293/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 339/X, sobre la modificació del decret que regula el servei escolar de transport i de suport a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Herois del Bruc, de Piera, amb relació a les reivindicacions sobre aquest serve
	Tram. 290-00294/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 340/X, sobre la presentació d’un pla d’inversions per als centres educatius de Salt i la comarca del Gironès
	Tram. 290-00295/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 341/X, sobre el lliurament de l’informe del Departament d’Educació relatiu a l’Institut de Bruguers, de Gavà
	Tram. 290-00296/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 342/X, sobre la construcció de l’escola d’Almenar
	Tram. 290-00297/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 343/X, sobre el compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
	Tram. 290-00298/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 344/X, sobre l’Escola Els Vinyals, de Lliçà de Vall
	Tram. 290-00299/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 345/X, sobre l’accés a les llars d’infants El Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
	Tram. 290-00300/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 346/X, sobre el mapa educatiu de l’Hospitalet de Llobregat i sobre l’Escola Paco Candel d’aquesta ciutat
	Tram. 290-00301/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 351/X, sobre la construcció de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
	Tram. 290-00306/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 352/X, sobre la promoció de les marques turístiques territorials
	Tram. 290-00307/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 44/X, sobre la regulació de la tasca dels voluntaris de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre i llur relació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social
	Tram. 390-00044/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 45/X, sobre l’impuls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el 2017
	Tram. 390-00045/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 46/X, sobre la situació de la comunicació i la producció audiovisuals
	Tram. 390-00046/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 48/X, sobre la cultura i la política de subvencions culturals
	Tram. 390-00048/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 49/X, de rebuig del Pla hidrològic de l’Ebre i sobre les accions que el Govern ha d’emprendre amb motiu de l’aprovació d’aquest pla
	Tram. 390-00049/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 65/X del Parlament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pública
	Tram. 390-00065/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el projecte del Govern respecte a l’Agència Tributària
	Tram. 354-00227/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el relleu en la presidència de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu programa de treball
	Tram. 354-00233/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la sol·licitud d’Agbar d’execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 354-00248/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00694/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00695/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Cercós Casalè, president de l’Agrupació de Fabricants de Ciment, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
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	Proposta de compareixença d’una representació d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
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	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lac
	Tram. 352-00736/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00737/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00738/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR-Universitat Rovira amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00739/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Boris Gehring, conseller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat i
	Tram. 352-00740/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00741/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00742/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00743/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00744/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00745/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00746/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00747/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00748/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00749/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el règim juríd
	Tram. 352-00750/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00751/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola del Comerç Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00752/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00753/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco Vicente Gutiérrez, president del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
	Tram. 352-00754/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raúl Rodríguez Portero, director de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i e
	Tram. 352-00755/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00756/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00757/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00758/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00759/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00760/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00761/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00762/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00763/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00764/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00765/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Tüv Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els producte
	Tram. 352-00766/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Boris Gehring, conseller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat i
	Tram. 352-00767/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Assistència Tècnica Industrial amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00768/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00769/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lac
	Tram. 352-00770/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00771/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 352-00772/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Grups Empresarials d’Inspecció i Certificació amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
	Tram. 352-00773/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Julià Sempere, cap del Departament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i el
	Tram. 352-00774/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Pérez Olmo, del conseller general i cap de compliment normatiu de Bureau Veritas I&F Iberia, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·l
	Tram. 352-00775/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, subdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels esta
	Tram. 352-00776/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00777/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00778/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00779/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00780/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula per l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00781/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00782/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00783/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00784/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00785/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00786/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00787/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Europeu de la Mediterrània amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00788/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00789/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00790/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00791/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00792/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Castellà Andreu, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00793/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00794/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Morata, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00795/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gracia Vara-Arribas, experta de l’European Institute of Public Administration EIPA Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00796/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00797/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00798/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jacint Jordana, director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00799/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00800/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Solano, exdelegat de la Generalitat al Regne Unit, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00801/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00802/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Terrón i Cusí, de l’Institut de per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00803/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00804/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Grasa, president de l’Institut Català Internacional per la Pau, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00805/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00806/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00807/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Colom i Naval, president del Consell Català del Moviment Europeu, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00808/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Vaquer Fanés, director de l’Open Society Initiative for Europe, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00809/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Blanca Vilà Costa, professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00810/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de ciència política i administració pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00811/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00812/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00813/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Senén Florensa i Palau, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00814/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antònia Sabartés, secretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00815/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00816/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00817/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santiago Castellà i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00818/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santiago Castellà i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00819/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marçal Girbau Garcia, expert en l’Euroregió i responsable de l’Ostal d’Occitània de Tolosa, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00820/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00821/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00822/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00823/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00824/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00825/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00826/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Victoria Abellán Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00827/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Badia Martí, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00828/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andreu Olesti Rayo, catedràtic de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00829/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00830/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Laura Huici Sancho, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00831/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Nebrera, professora de ciències jurídiques i polítiques de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00832/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Vallbé, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00833/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Susana Beltrán, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00834/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Clàudia Jiménez, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00835/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00836/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alex Calvo, professor de dret internacional de la European University, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00837/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Patrícia Jiménez de Parga Maseda, professora de de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00838/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Araceli Mangas Martín, professora de de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00839/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martín Ortega Carcelén, professor de de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00840/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Remiro Brotons, catedràtic de dret internacional de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00841/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00842/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00843/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, professor de dret internacional i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca
	Tram. 352-00844/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Manonelles, professor de relacions internacionals de Blanquerna . Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00845/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Bacaria, director president de la fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acci
	Tram. 352-00846/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mònica Sabata Fernández, presidenta de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00847/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Jove Cambra Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00848/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Horitzó Europa amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00849/10
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Projecte Governament Democràtic Mundial amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00850/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
	Tram. 352-00851/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius d’atenció continuada i els efectius d’atenció urgent
	Tram. 356-00512/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sistema d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius d’atenció continuada i els efectius d’atenció urgent
	Tram. 356-00513/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00525/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00526/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director gerent de l’Institut Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00527/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Salut Pública davant la Comissió de la Infància perquè expliqui l’evolució de l’enquesta de salut de Catalunya pel que fa a la població infantil
	Tram. 356-00528/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè exposi el projecte de decret de procediment i mesures de protecció dels infants i adolescents en situació de risc, desem
	Tram. 356-00549/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la reducció dels mòduls dels centres residencials d’acció educativa
	Tram. 356-00550/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les mesures integrals que proposa per a la protecció de la infància davant la violència
	Tram. 356-00562/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les polítiques de boscos, gestió forestal, parcs naturals i protecció del medi natural i la bi
	Tram. 356-00586/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Noemí Santiveri i Víctor Saura, membres de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre el model d’escola
	Tram. 356-00595/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
	Tram. 356-00597/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l’estelada
	Tram. 356-00599/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre l’ordre que prohibeix als
	Tram. 356-00600/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Associacions d’Implants Coclears davant la Comissió de Salut perquè expliquin la tasca i les prioritats de l’entitat
	Tram. 356-00603/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el canvi de la seu de la regió d’emergències de Girona
	Tram. 356-00604/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el canvi de la seu de la regió d’emergències de Girona
	Tram. 356-00605/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la secretària general de Benestar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del De
	Tram. 362-00003/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Sindicatura de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2013, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, correspone
	Tram. 362-00004/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els objectius del seu departament
	Tram. 355-00047/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el sistema d’espais naturals protegits
	Tram. 355-00063/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
	Tram. 355-00096/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’impacte de la Llei de l’Estat 20/2013, de garantia de la unitat de mercat
	Tram. 355-00111/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00364/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Boris Gehring, conseller delegat de la Divisió de Serveis de la Indústria i responsable de l’Àrea de Seguretat Industrial del Grup Tüv Süd, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial de
	Tram. 353-00365/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00366/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi de Recarregadors i Mantenidors d’Extintors i Sistemes contra Incendis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·la
	Tram. 353-00367/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00368/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00369/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00370/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empresaris Instal·ladors d’Electricitat, Lampisteria, Climatització i Afins de Catalunya (Ferca) amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable
	Tram. 353-00371/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00372/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00373/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00374/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00375/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00376/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00377/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00378/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00379/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00380/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carlos Padrós Reig, professor titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en seguretat industrial, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels est
	Tram. 353-00381/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Entitat Avaluadora de Riscos EAR - Universitat Rovira i Virgili amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00382/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Autoritat Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00383/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antonio Muñoz Muñoz, expresident d’ENAC i ex-sotsdirector general de Qualitat i Seguretat Industrial, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat indust
	Tram. 353-00384/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Departament d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00385/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona amb relació al Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
	Tram. 353-00386/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Habitatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 357-00405/10
	Substanciació

	Compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 357-00406/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00433/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00435/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Ecoembes i d’Ecovidrio davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’evolució dels sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i de vidre
	Tram. 357-00512/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 357-00564/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 357-00565/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari general de Salut Pública davant la Comissió de la Infància per a explicar l’evolució de l’enquesta de salut de Catalunya pel que fa a la població infantil
	Tram. 357-00566/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a explicar la reducció dels mòduls dels centres residencials d’acció educativa
	Tram. 357-00567/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les mesures integrals que proposa per a la protecció de la infància davant la violència
	Tram. 357-00568/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Cecot davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00569/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00570/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Intersindical-CSC davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè hi faci aportacions
	Tram. 357-00571/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2012
	Tram. 359-00009/10
	Substanciació
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	Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2013
	Tram. 334-00054/10
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la diversitat i la igualtat a la televisió
	Tram. 337-00024/10
	Presentació

	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la diversitat i la igualtat a la televisió i Respostes al llibre verd de la Comissió Europea sobre la convergència plena del món audiovisual
	Tram. 337-00025/10
	Presentació

	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre els estereotips de gènere en la publicitat de joguines durant la campanya de Nadal 2013-2014
	Tram. 337-00026/10
	Presentació
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