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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 170/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es nomenen cinc membres del Consell Superior de la 
Cooperació
Tram. 284-00005/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 89) p. 19

Resolució 185/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la declaració d’espai fronterer Schengen per al port de 
Palamós
Tram. 250-00202/10
Adopció p. 19

Resolució 186/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un informe de viabilitat del port de Palamós 
com a espai fronterer Schengen
Tram. 250-00207/10
Adopció p. 19

Resolució 187/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els estudis de viabilitat del port de Palamós com a espai 
transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10
Adopció p. 20

Resolució 188/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la defensa d’un model de gestió individualitzada de l’aero-
port de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10
Adopció p. 20

Resolució 189/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la pròrroga de les bonificacions de les taxes aeroportuàries 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10
Adopció p. 20

Resolució 190/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el restabliment dels serveis d’assistència sanitària a l’aero-
port de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00209/10
Adopció p. 21

Resolució 191/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la revisió a la baixa dels peatges de la carretera C-32 i el mi-
llorament de la mobilitat al Garraf i el Baix Penedès
Tram. 250-00210/10
Adopció p. 21

Resolució 192/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10
Adopció p. 21

Resolució 193/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació i les necessitats de finançament de les obres de la 
nova estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 250-00314/10
Adopció p. 22

Resolució 194/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació i les necessitats de finançament de les obres de 
la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10
Adopció p. 22

Resolució 195/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la paralització i la suspensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10
Adopció p. 22

Resolució 196/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’abaratiment dels preus i l’ampliació de la durada dels 
abonaments del servei de transport ferroviari d’alta velocitat 
entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10
Adopció p. 23

Resolució 197/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reducció de la intensitat del trànsit i de l’accidentalitat a la 
carretera C-58, entre Vacarisses i Viladecavalls
Tram. 250-00265/10 i 250-00353/10
Adopció p. 23

Resolució 198/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de rehabilitació del barri d’Espronceda, de 
Sabadell
Tram. 250-00297/10
Adopció p. 24

Resolució 199/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modernització del parc mòbil dels serveis regionals de fer-
rocarril de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10
Adopció p. 24

Resolució 200/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’impuls de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre i sobre els sistemes tarifaris dels serveis de transport 
públic
Tram. 250-00217/10
Adopció p. 25

Resolució 201/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les actuacions per al respecte de les competències de la 
Generalitat en la tramitació de l’avantprojecte de llei de l’Es-
tat de caixes d’estalvi i fundacions bancàries
Tram. 250-00291/10
Adopció p. 25

Resolució 211/X del Parlament de Catalunya, de de-
fensa del dret a la llibertat d’expressió del fiscal superior de 
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Catalunya i de rebuig de la represàlia exercida contra ell pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00276/10
Adopció p. 25

Resolució 212/X del Parlament de Catalunya, de 
disconformitat amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-00310/10
Adopció p. 26

Resolució 213/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de lots bàsics d’higiene personal als reclusos 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-00323/10
Adopció p. 26

Resolució 214/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de l’assignació econòmica per indigència als 
reclusos que no tenen cap font d’ingressos
Tram. 250-00324/10
Adopció p. 27

Resolució 215/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat dels mòduls de participació i convivència als 
centres penitenciaris
Tram. 250-00325/10
Adopció p. 27

Resolució 216/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat dels departaments d’atenció especial als cen-
tres penitenciaris
Tram. 250-00326/10
Adopció p. 28

1.15. Mocions

Moció 29/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
perspectives del sector turístic
Tram. 302-00048/10
Aprovació p. 28

Moció 30/X del Parlament de Catalunya, sobre l’en-
senyament de la religió en el Projecte de llei orgànica de mi-
llora de la qualitat educativa
Tram. 302-00049/10
Aprovació p. 29

Moció 31/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
model dels col·legis professionals
Tram. 302-00051/10
Aprovació p. 29

Moció 33/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
modificació de l’impost de successions i donacions
Tram. 302-00053/10
Aprovació p. 30

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
Tram. 300-00058/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les 
beques de menjador
Tram. 300-00059/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adop-
tar mesures per a reordenar el model econòmic
Tram. 300-00060/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les planti-
lles docents als centres educatius
Tram. 300-00061/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau
Tram. 300-00062/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 300-00063/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la situació d’impaga-
ment amb les entitats del tercer sector
Tram. 300-00064/10
Substanciació p. 31

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a unes orientacions per a les xarxes transeuro-
pees de telecomunicacions i pel qual es deroga la Decisió 
1336/97/CE
Tram. 295-00058/10
Coneixement de la proposta p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de creació d’un marc sobre l’accés al mercat dels ser-
veis portuaris i la transparència financera dels ports
Tram. 295-00059/10
Coneixement de la proposta p. 32

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Tram. 202-00031/10
Debat de totalitat p. 32
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 32

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 250-00268/10
Rebuig p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poblenou, de Pineda de 
Mar
Tram. 250-00271/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, de 
Terrassa
Tram. 250-00355/10
Rebuig p. 33
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2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’una sub-
comissió de coordinació dels treballs del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars amb l’activitat parlamentària
Tram. 251-00002/10
Rebuig p. 33

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de protecció a les famílies
Tram. 302-00050/10
Rebuig p. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial i el model productiu
Tram. 302-00054/10
Rebuig p. 33

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 34
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 35
Tinguda de les compareixences d’organitza cions i grups 
socials p. 37
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 37

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 38
Debat de totalitat p. 38
Rebuig de l’esmena a la totalitat p. 38
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini per a proposar compareixences p. 38

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 38
Debat de totalitat p. 38
Rebuig de l’esmena a la totalitat  p. 38
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini per a proposar compareixences p. 38

Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre do-
nes i homes
Tram. 202-00032/10
Retirada de l’esmena a la totalitat  p. 38
Debat de totalitat p. 38
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini per a proposar compareixences p. 38

Proposició de llei de garantia del caràcter aconfes-
sional dels actes institucionals de la Generalitat de Catalu-
nya
Tram. 202-00034/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 39

Proposició de llei sobre el règim especial d’Aran
Tram. 202-00038/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 39

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la senyalització com-
plementària de la connexió de l’eix Diagonal amb els acces-
sos als ports i els aero ports
Tram. 250-00394/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la duplicitat impositiva 
i el conflicte de competències a les comarques de Lleida pel 
pagament del cànon de control d’abocaments i del cànon 
de l’aigua
Tram. 250-00395/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’aprovació del Pla es-
pecial de protecció del medi natural i del paisatge de l’alta 
Garrotxa
Tram. 250-00396/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la projecció d’una ro-
tonda a la intersecció de Riells i Viabrea de la carretera C-35
Tram. 250-00397/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les 
obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sa-
badell Parc Central
Tram. 250-00399/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equi-
paments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució de reafirmació del Cos de 
Mossos d’Esquadra com a policia integral i de reprovació 
de les declaracions del Ministre de l’Interior que ho qües-
tionaven
Tram. 250-00403/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la no renovació d’una 
professora de la Càtedra Príncep d’Astúries de la Universitat 
de Georgetown, de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge als usuaris habituals de l’auto-
pista Pau Casals residents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la recepció del senyal 
de la televisió digital terrestre a tots els municipis del Mont-
sià, el Baix Ebre i la Terra Alta
Tram. 250-00408/10
Esmenes presentades p. 42
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Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos del 2013 d’una partida per a fer arribar la televisió 
digital terrestre al Godall
Tram. 250-00409/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la restitució de la ur-
banització de la plaça de Sanllehy, de Barcelona, i dels es-
pais de les estacions afectades per les obres de la línia 9 
del metro
Tram. 250-00413/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el tancament de la pre-
só de Guantánamo
Tram. 250-00414/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas 
pels barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la jornada de dedica-
ció especial del personal de l’Administració de la Generalitat 
i sobre les retribucions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el millorament d’un 
pont de la carretera BV-2249 entre Sant Llorenç d’Hortons 
i Gelida
Tram. 250-00417/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a les agrupacions de defensa vegetal
Tram. 250-00418/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la utilització d’espais 
esportius d’entitats públiques o de finançament públic pels 
infants i adolescents dels centres oberts
Tram. 250-00420/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el servei de guies in-
tèrprets d’emergències de cap de setmana per a persones 
sordcegues
Tram. 250-00421/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la neteja del Parc Na-
tural dels Ports
Tram. 250-00424/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aco-
miadament de treballadors de l’Agència Catalana de Notí-
cies
Tram. 250-00425/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre els mòduls de partici-
pació i convivència
Tram. 250-00427/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les taxes municipals 
aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 250-00429/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00430/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la promoció de la uni-
tat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el finançament del Me-
morial Democràtic i el manteniment de la memòria històrica
Tram. 250-00433/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el trasllat dels interns 
del centre penitenciari de la Trinitat Vella i l’enderrocament 
d’aquest centre
Tram. 250-00434/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per als desocupats de més de cinquanta anys
Tram. 250-00435/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la revisió dels proto-
cols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels 
centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la finalització i la posa-
da en funcionament dels equipaments de la unitat d’actua-
ció 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
declaració com a zona sensible de la conca i el delta del 
Besòs
Tram. 250-00440/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució de rebuig de la Llei d’ús, pro-
tecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques 
pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49
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Proposta de resolució sobre la cessió d’ús o pro-
pietat de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00442/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la planificació sanitària 
del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-00443/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució 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
Tram. 250-00444/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un contracte 
programa amb els agents econòmics i socials sobre la inci-
dència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econò-
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la transformació de 
l’Institut Català de Finances en una banca pública i la inte-
gració de Catalunya Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la prohibició del pas 
de camions i vehicles de gran tonatge per la carretera N-II i 
sobre la compactació del seu traçat
Tram. 250-00448/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la devolució de l’apor-
tació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la Generali-
tat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el projecte de regadiu 
del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramita-
ció del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la creació del sistema 
de patent única europea
Tram. 250-00452/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la constitució del con-
sorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’una 
parada d’ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 250-00455/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equi-
paments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la retransmissió ínte-
gra dels plens del Parlament pel canal 3/24 de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00457/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció i la posada en marxa del centre d’atenció primària UA3 al 
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00458/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució de reconeixement de la tas-
ca dels agents dels Mossos d’Esquadra i de protecció de llur 
honorabilitat
Tram. 250-00459/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un espai 
al web de la Generalitat per a informar sobre el Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la modificació de l’ar-
ticle 2 del Decret 256/2011, de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, relatiu a les funcions del 
Consell
Tram. 250-00461/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nova 
Cartera de serveis socials i sobre l’avaluació de la segona 
Cartera de serveis socials
Tram. 250-00462/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la fre-
qüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’obertura de les línies 
de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pere 
de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de 
Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva 
del Camp
Tram. 250-00466/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la integració de la ges-
tió de l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb 
la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00570/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat 
de Clément Méric i sobre la investigació de les connexions 
entre grups d’extrema dreta europeus i catalans
Tram. 250-00571/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla 
d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat 
Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10
Presentació p. 54
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Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 250-00573/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 145/X, sobre el manteniment de les línies de P3 a 
l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de cons-
trucció del nou centre
Tram. 250-00574/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre les conseqüències de 
les retallades en les persones amb discapacitat
Tram. 250-00575/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Osona
Tram. 250-00577/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la denegació dels 
permisos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó 
i d’urani
Tram. 250-00578/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la conversió de la Fun-
dació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci pú-
blic
Tram. 250-00579/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim 
de transició que estableix la disposició transitòria de l’Ordre 
de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció del 
client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la redacció del projec-
te executiu i la licitació de les obres de l’Escola Montigalà, 
de Badalona
Tram. 250-00584/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
P3 a l’Escola Gironella, de Gironella, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el servei d’assistència 
jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials per al manteniment de les activitats del 
Memorial Democràtic
Tram. 250-00588/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’acció internacional i 
la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de la filosofia en el 
currículum de l’ensenyament secundari obligatori i el bat-
xillerat
Tram. 250-00590/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre les prestacions i les 
pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tu-
telats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència
Tram. 250-00591/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la renovació del siste-
ma educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció d’un complex hoteler en la senyalització de la carretera 
C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció de l’accés a la carretera LV-5119 en la senyalització de la 
carretera C-14
Tram. 250-00595/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’increment de la do-
tació pressupostària de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a evitar l’aplicació de l’expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 250-00596/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació i de la reducció dels sous a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne la despesa
Tram. 250-00597/10
Presentació p. 74

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les perspectives del sector turístic
Tram. 302-00048/10
Esmenes presentades p. 75

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’aconfessionalitat dels actes i els serveis públics
Tram. 302-00049/10
Esmenes presentades p. 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de protecció a les famílies
Tram. 302-00050/10
Esmenes presentades p. 81
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model dels col·legis professionals
Tram. 302-00051/10
Esmenes presentades p. 84

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política cultural
Tram. 302-00052/10
Esmenes presentades p. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la modificació de l’impost de successions i donacions i 
la política fiscal i pressupostària
Tram. 302-00053/10
Esmenes presentades p. 90

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política industrial i el model productiu
Tram. 302-00054/10
Esmenes presentades p. 92

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00016/10
Adopció p. 95

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Substitució de diputats p. 95

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats p. 95

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya
Tram. 399-00003/10
Adscripció de diputats p. 96

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00003/10
Constitució i elecció de la coordinadora p. 96

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 390-00014/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 96

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l’escrit del fis-
cal del cas Palau, del 14 de juny de 2013, relatiu al finança-
ment de Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 361-00002/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el presumpte 
pagament de comissions a Convergència Democràtica de 
Catalunya per l’adjudicació d’obra pública
Tram. 361-00003/10
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el presump-
te pagament de comissions de Ferrovial a Convergència 
Democràtica de Catalunya a canvi de l’adjudicació d’obra 
pública
Tram. 361-00004/10
Sol·licitud p. 97

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00019/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis 
socials a Catalunya
Tram. 354-00068/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre els criteris per a l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i sobre la situa-
ció de la llei de promoció de l’autonomia personal
Tram. 354-00070/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortu-
ra i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants redactat 
arran d’una visita a Espanya al juny del 2012
Tram. 354-00071/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre la situació dels centres residencials 
d’acció educativa
Tram. 354-00073/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre els plans amb relació a l’Institut de 
Recerca Tecnològica Agroalimentària
Tram. 354-00078/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el Pla estratègic de turisme
Tram. 354-00088/10
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’expedient de regulació d’ocupació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 354-00089/10
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la detenció d’un pe-
riodista
Tram. 354-00092/10
Sol·licitud i tramitació p. 99

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00062/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00063/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00064/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dincat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00065/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00066/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones 
Sordes (Accaps) amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00067/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00068/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00069/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00070/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya
Tram. 352-00071/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Dincat amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00072/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00073/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00074/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació ONCE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00075/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00076/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00077/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació AICE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00078/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Cocemfe Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00079/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00080/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00081/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00082/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00083/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00084/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00085/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00086/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00087/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00088/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Vi-
atgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00089/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00090/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Xavier Grau Saba-
té, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00091/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Salvador Castañer 
Sacrest, cap del Servei per a Afiliats de l’ONCE a Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00092/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’Andrés Rueda Sán-
chez, president de l’Associació Catalana de Directors de 
Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00093/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00094/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00095/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Patrícia Carmona 
Hidalgo, presidenta de l’Associació de Persones amb Lesió 
Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (As-
paym), amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00096/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Vicente Botella 
García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes 

Residències a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00097/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00098/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta 
Cuyás, arquitecte i professor d’arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00099/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Jordi Guasch i As-
merats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de 
la Comissió d’Acció Professional, amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00100/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Raimon Jané i Cam-
pos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, president de la Federació d’Asso-
ciacions Catalanes de Pares i Persones Sordes i tresorer del 
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapa-
citat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00101/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Antoni Guillén, presi-
dent d’ECOM, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00102/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Josep M. Ramí-
rez, de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00103/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00104/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Enric Botí, en repre-
sentació de l’ONCE, amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00105/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’Antoni Martínez, de 
la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00106/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00107/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Ricard López, de 
l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00108/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105
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Proposta de compareixença de Manel Martí, repre-
sentant de l’Associació de Discapacitats Visuals, amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00109/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00110/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Carme López, re-
presentant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00111/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de representants del 
Gremi d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00112/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de representants del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00113/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00114/10
Decaïment p. 106

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00115/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00116/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00117/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00118/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00119/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00120/10
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença d’una representació 
de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00121/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00122/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00123/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Per-
sones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00124/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00125/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
del Comitè Català de Representants de Persones amb Dis-
capacitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00126/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapa-
citat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00127/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa 
(Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00128/10
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00129/10
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 d’accessibilitat
Tram. 352-00130/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00131/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00132/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00133/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00134/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00135/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00136/10
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00137/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Adif amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00138/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00139/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00140/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta, 
arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00141/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Xavier Garcia-Milà 
Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00142/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Daniel Guasch Mu-
rillo, director acadèmic de la càtedra d’accessibilitat, arqui-
tectura, disseny i tecnologia per a tothom de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00143/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00144/10
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00145/10
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, 
president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 352-00178/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb 

relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00179/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de M. Àngels Barberà 
Fondevila, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00180/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Joan Auladell Font-
seca, ex-director general de Relacions Institucionals amb el 
Parlament, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00181/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Ro-
dríguez, president del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00182/10
Sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença de Muriel Casals i Cou-
turier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no referendàries i participa-
ció ciutadana
Tram. 352-00183/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Josep M. Castellà, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00184/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, 
professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investiga-
dor a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00185/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Miquel Roca Ju-
nyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00186/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00187/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00188/10
Sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’Itziar González Vi-
rós, arquitecta experta en processos de participació ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00189/10
Sol·licitud p. 112
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Proposta de compareixença de Quim Brugué, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00190/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00191/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença de Marc Parés, direc-
tor del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Movi-
ments Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00192/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00193/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00194/10
Sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana
Tram. 352-00195/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00196/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popu-
lar per a una renda garantida de ciutadania amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00197/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Maria Àngels Bar-
barà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00198/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’Ester Mitjans, exdi-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00199/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, 
professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu 

Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00200/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, po-
litòleg expert en participació ciutadana, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00201/10
Sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00202/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00203/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00204/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Elisa Pérez Vera, 
exmagistrada del Tribunal Constitucional i catedràtica de 
dret internacional privat de la Universitat Nacional d’Educa-
ció a Distància, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00205/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00206/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00207/10
Sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Gregorio Cámara 
Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00208/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00209/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00210/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat de 
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Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00211/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Xavier Arbós, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00212/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Michael Donald-
son, coordinador d’acció institucional de l’Ajuntament de 
Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i participació ciuta-
dana
Tram. 352-00213/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Teresa Puig Ga-
llach, cap del Departament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00214/10
Sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Antoni Merino 
Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana 
de la Diputació de Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Ru-
bí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00215/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Fernando Pindado 
Sánchez, ex-subdirector general de Participació Ciutadana i 
tècnic superior de la Generalitat, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00216/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Tatiana Mansilla, 
tècnica de participació ciutadana de l’Ajuntament de Castell-
defels (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00217/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Bartolomé Agudo 
López, extècnic de participació ciutadana i cap de solida-
ritat i cooperació de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental), amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00218/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Dolça Garcia Mon-
roy, ex-regidora ponent de participació ciutadana i atenció 
a la gent gran de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00219/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Enrique Álvarez 
Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei 
Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana
Tram. 352-00220/10
Sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 

Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00221/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00222/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Carme Forcadell i 
Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00223/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis per la Independència amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00224/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Muriel Casals i 
Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00225/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
de Sobirania i Justícia amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00226/10
Sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’una representació 
del col·lectiu EMMA amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00227/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Carles Boix i Serra, 
professor de ciències polítiques de la Universitat de Prince-
ton, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00228/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Xavier Arbós Marín, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00229/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00230/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Jaume López i Her-
nández, doctor en ciència política i de l’administració, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00231/10
Sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Ferran Requejo i 
Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00232/10
Sol·licitud p. 118
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Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu 
i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00233/10
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Esther Martín Núñez, 
professora titular de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00234/10
Sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Jordi Matas Dal-
mases, catedràtic de ciència política de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00235/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació del Centre Peniten-
ciari de Figueres i de la presó Model
Tram. 356-00197/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè presenti l’informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans 
o Degradants redactat arran d’una visita a Espanya al juny 
del 2012
Tram. 356-00199/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la seguretat dels centres peni-
tenciaris i les fugues d’interns
Tram. 356-00200/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situa-
ció de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 356-00202/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, membre 
del comitè d’experts col·laboradors en la redacció del docu-
ment de bases de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia per-
sonal, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre l’estat d’aquest document de bases
Tram. 356-00205/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Juan Carlos Sán-
chez Jiménez, representant de l’Agrupació dels Cossos de 
l’Administració d’Institucions Penitenciàries, davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació dels centres penitenciaris
Tram. 356-00237/10
Retirada de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Francesc López 
Sánchez, representant de l’Agrupació dels Cossos de l’Ad-
ministració d’Institucions Penitenciàries, davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació 
dels centres penitenciaris
Tram. 356-00238/10
Retirada de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Agents Rurals de Comissions Obreres da-

vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè exposi la seva valoració de la cam-
panya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00240/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secció d’Agents Rurals de la Unió General de Treba-
lladors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00241/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la 
situació actual de l’ajuda al refugiat
Tram. 356-00248/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 356-00252/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Organització Territorial i Urbanisme davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment 
de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 356-00253/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de TLN-100% Renovables davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre l’estat de les 
centrals nuclears a Catalunya. Una visió en perspectiva»
Tram. 356-00261/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Llena 
Cortina davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la contractació de Método 3 pel departament 
del qual era titular
Tram. 356-00268/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les conseqüències de les re-
tallades pressupostàries en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00271/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
conseqüències de les retallades pressupostàries en les po-
lítiques de seguretat
Tram. 356-00272/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra - Comissions Obreres 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les con-
seqüències de les retallades pressupostàries en les políti-
ques de seguretat
Tram. 356-00273/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d’Es-
quadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
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les conseqüències de les retallades pressupostàries en les 
polítiques de seguretat
Tram. 356-00274/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’equiparació de 
valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recu-
peració econòmica
Tram. 356-00275/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable i d’una representació de l’associa-
ció Retorna davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliquin els resultats de la prova pilot «Cadaqués 
retorna»
Tram. 356-00276/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença de Joan Figueras i Po-
més, alcalde de Cadaqués (Alt Empordà), davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els resultats de 
la prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 356-00277/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
l’accessibilitat universal dels estudiants sords
Tram. 356-00279/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de David Moner, pre-
sident de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui la 
situació de l’esport català i les federacions esportives
Tram. 356-00280/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, 
president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
perquè expliqui la situació dels consells esportius
Tram. 356-00281/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la detenció d’un periodista
Tram. 356-00294/10
Sol·licitud p. 123

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb la vicepresidenta del Govern sobre la diagnosi pre-
vista en el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organit-
zació i l’optimització del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat 2012-2014
Tram. 355-00046/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 124

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

Compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de 
ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00015/10
Decaïment p. 124

Compareixença de Fernando Pindado, ex-subdi-
rector general de Participació Ciutadana, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00016/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Syctel amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00017/10
Substanciació p. 124

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00018/10
Decaïment p. 124

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibi-
ció dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00019/10
Decaïment p. 124

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular de la renda ga-
rantida de ciutadania amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00020/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular de la llei electo-
ral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00021/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00022/10
Decaïment p. 125

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00023/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’Enric Fossas Espadaler, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00024/10
Decaïment p. 125

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00025/10
Substanciació p. 125

Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en 
ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació 
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a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00026/10
Substanciació p. 126

Compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiér-
rez, professor titular de dret constitucional de la Universitat 
de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inicia-
tiva legislativa popular
Tram. 353-00027/10
Substanciació p. 126

Compareixença de Joan Rodríguez, professor de 
ciència política de la Universitat de València, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00028/10
Decaïment p. 126

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00029/10
Substanciació p. 126

Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 353-00030/10
Decaïment p. 126

Compareixença de José Manuel Pérez Tornero, di-
rector i catedràtic del Departament de Periodisme de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00031/10
Substanciació p. 126

Compareixença de Carme Valls, proponent de la 
iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 353-00032/10
Decaïment p. 127

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de so-
ciologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 353-00033/10
Substanciació p. 127

Compareixença de Víctor Cuesta López, professor 
de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de 
Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00034/10
Decaïment p. 127

Compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del 
projecte «Qué hacen los diputados», amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00035/10
Decaïment p. 127

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre el primer any de vigència de la Instruc-

ció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració, per la 
qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels 
informes d’estrangeria competència de la Generalitat
Tram. 357-00045/10
Substanciació p. 127

Compareixença de la presidenta del Comitè 1er de 
Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre 
les activitats de les entitats associades al Comitè i els efec-
tes dels retards en els pagaments dels serveis prestats per 
compte de la Generalitat
Tram. 357-00077/10
Substanciació p. 127

Compareixença de Lluís Miquel Pérez i Segura, ex-
alcalde de Reus i expresident d’Innova, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00096/10
Substanciació p. 127

Compareixença de Josep Prat Domènech, exdirec-
tiu del Consorci de Salut i Social de Catalunya, expresident 
de l’Institut Català de la Salut i ex-director general d’Innova, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00097/10
Substanciació p. 128

Compareixença de Jorge Batesteza Penna, arqui-
tecte de l’Hospital de Sant Joan de Reus, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00108/10
Substanciació p. 128

Compareixença de Jordi Tous Vallvé, exdirector 
d’Assumptes Institucionals de Sagessa i exdirector dels Ser-
veis Territorials d’Acció Social i Ciutadania a Tarragona, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00113/10
Substanciació p. 128

Compareixença d’Enric Ticó i Buxadós, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la si-
tuació, el programa d’actuació i les previsions de futur de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 357-00286/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Francesc Damià Calvet, director 
de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa 
d’actuació i les previsions de futur d’aquest institut
Tram. 357-00287/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença del director de l’Agència Catala-
na de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les 
previsions de futur d’aquesta agència i del seu pla de sane-
jament financer
Tram. 357-00288/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Jaume Fornt i Paradell, director 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, 
el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta 
agència
Tram. 357-00289/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129
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Compareixença de Jaume Miranda i Canals, direc-
tor de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest ins-
titut
Tram. 357-00290/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença del director de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació 
i les previsions de futur d’aquesta agència i la prova pilot del 
sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de Cadaqu-
és (Alt Empordà)
Tram. 357-00291/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Joan Nogué i Font, director de 
l’Observatori del Paisatge, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a explicar les tasques d’aquesta entitat
Tram. 357-00292/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Toni Altaió i Morral, portaveu de 
l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les tas-
ques de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
Tram. 357-00293/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de la directora general de Políti-
ques Ambientals davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a explicar les tasques de l’Obrador del Tercer Sector 
Ambiental
Tram. 357-00294/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a informar sobre les activitats i les pro-
postes del Col·legi amb relació a la situació ambiental
Tram. 357-00295/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal in-
terlocutor en delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia Su-
perior de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre la tasca de la Fiscalia contra 
l’homofòbia i els delictes vinculats a l’orientació sexual
Tram. 357-00296/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre l’agenda po-
lítica de la Xarxa
Tram. 357-00297/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la seguretat dels centres penitenciaris, 
les fugues d’interns i la situació del Centre Penitenciari de 
Figueres i la presó Model, i perquè presenti l’informe del Co-
mitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes 
o els Tractes Inhumans o Degradants redactat arran d’una 
visita a Espanya
Tram. 357-00300/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gra-
tuïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00301/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al març del 2013
Tram. 337-00013/10
Presentació p. 130
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 170/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomenen cinc membres 
del Consell Superior de la Cooperació
Tram. 284-00005/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 89)

En el BOPC 89, a la pàg. 27.

Al títol.

On diu: 

«Resolució 170/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es nomenen cinc membres del Consell Superior 
de la Cooperació»

Ha de dir: 

«Resolució 170/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es nomenen cinc membres del Consell Superior 
de la Cooperació»

Resolució 185/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració d’espai fronterer 
Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la declaració d’es-
pai Schengen per al port de Palamós (tram. 250-
00202/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern espanyol que faci els tràmits 
legals necessaris, i que els impulsi davant les instituci-
ons europees, si fos necessari, perquè el port de Pala-
mós sigui declarat espai fronterer Schengen.

b) Reclamar al Govern espanyol que impulsi i faci els 
tràmits legals necessaris per tal que el port de Palamós 
disposi d’un punt d’inspecció fronterera.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 186/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un informe de via-
bilitat del port de Palamós com a espai fron-
terer Schengen
Tram. 250-00207/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe 
de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer 
Schengen (tram. 250-00207/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Governa a: 

a) Elaborar amb la màxima celeritat un informe propi 
de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer 
Schengen que aporti dades noves i completes sobre el 
trànsit que s’hi desenvolupa, la posada en marxa del 
servei, els equipaments necessaris per a la gestió i les 
despeses que se’n puguin derivar.

b) Trametre l’informe a què fa referència la lletra a a la 
Cambra de Comerç de Palamós perquè l’adjunti al que 
aquest organisme ha elaborat.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 187/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els estudis de viabilitat del port 
de Palamós com a espai transfronterer 
Schengen
Tram. 250-00208/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la presentació per part 
del Ministeri de l’Interior dels estudis de viabilitat del 
port de Palamós com a espai transfronterer Schengen 
(tram. 250-00208/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al Ministeri de l’Interior, en compliment del compro-
mís adoptat l’any 2005, que presenti en el termini de 
tres mesos els estudis per a determinar la viabilitat del 
port de Palamós com a espai transfronterer Schengen.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 188/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la defensa d’un model de ges-
tió individualitzada de l’aeroport de Girona - 
Costa Brava
Tram. 250-00205/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació de la comissió 
de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava 
(tram. 250-00205/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 10029).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar 
un model de gestió individualitzada de l’aeroport de 
Girona - Costa Brava, amb la participació de repre-
sentants dels diversos àmbits polítics i econòmics del 
territori.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió

Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 189/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la pròrroga de les bonificacions 
de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de 
Girona - Costa Brava

Tram. 250-00206/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la pròrroga de les boni-
ficacions de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de 
Girona - Costa Brava (tram. 250-00206/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9987).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
la pròrroga explícita de tres anys, fins al 31 de desem-
bre de 2016, de les bonificacions de les taxes aeropor-
tuàries a l’aeroport de Girona - Costa Brava, aprova-
des en la disposició final desena de la Llei de l’Estat 
17/2012, del 27 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2013.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió

Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 190/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el restabliment dels serveis d’as-
sistència sanitària a l’aeroport de Girona - 
Costa Brava
Tram. 250-00209/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el restabliment per part 
d’AENA dels serveis d’assistència sanitària a l’aero-
port de Girona - Costa Brava (tram. 250-00209/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir a 
AENA el restabliment immediat dels serveis d’assis-
tència sanitària a l’aeroport de Girona - Costa Brava.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 191/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió a la baixa dels peatges 
de la carretera C-32 i el millorament de la 
mobilitat al Garraf i el Baix Penedès
Tram. 250-00210/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reducció dels peatges 
de la carretera C-32 al Garraf (tram. 250-00210/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10028) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10081).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar a la baixa els peatges de la carretera C-32 
al Garraf i el Baix Penedès, i millorar la mobilitat en 
aquestes comarques, d’acord amb la campanya del 
Consell Comarcal del Garraf «Garraf: peatge just».

b) Convocar, en el termini d’un mes, una reunió entre 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, els alcaldes i 
els agents econòmics i socials del Garraf i el Baix Pe-
nedès i els portaveus dels grups parlamentaris a la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat del Parlament.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 192/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Centre Direccional de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 250-00211/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès (tram. 250-00211/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 10082).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a deixar sen-
se efecte la Resolució del conseller de Territori i Soste-
nibilitat del 24 de desembre de 2012, mitjançant la qual 
s’inicia el procediment de formulació del Pla director 
urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès i s’encarrega a la 
Secretaria de Territori i Mobilitat la redacció del docu-
ment, per mitjà dels serveis tècnics de l’Incasòl.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 193/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació i les necessitats de fi-
nançament de les obres de la nova estació 
de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 250-00314/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’estació de la Zona Franca de la línia 9 del me-
tro (tram. 250-00314/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13772).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar, 
en el termini de tres mesos, de la situació i les necessi-
tats de finançament de les obres de la nova estació de 
la Zona Franca de la línia 9 del metro de Barcelona, al 
barri de la Marina.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 194/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació i les necessitats de finança-
ment de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro (tram. 250-00315/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 13773).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar, 
en el termini de tres mesos, de la situació i les necessi-
tats de finançament de les obres de la línia 9 del metro 
de Barcelona.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 195/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la paralització i la suspensió dels 
desnonaments
Tram. 250-00240/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la paralització i la suspen-
sió dels desnonaments (tram. 250-00240/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13815 i 14274) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 13826).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, en compliment de la Mo-
ció 11/X, sobre els efectes de la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea relativa als desnona-
ments per execució hipotecària, aprovada en la sessió 
plenària del 25 d’abril de 2013, insta el Govern a: 

a) Demanar al Govern de l’Estat que sol·liciti al Con-
grés dels Diputats el tràmit d’urgència de la Proposició 
de llei de mesures contra el sobreendeutament perso-
nal i familiar i de protecció davant de procediments 
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual, tramesa 
pel Parlament de Catalunya.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que, mentre no s’apro-
vi una norma de protecció suficient i eficaç contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
davant procediments d’execució hipotecària, com la 
proposada pel Parlament de Catalunya al Congrés dels 
Diputats, decreti amb caràcter d’urgència normes que 
facultin els jutges a paralitzar i suspendre els desno-
naments dels habitatges familiars, tant si deriven d’un 
crèdit hipotecari com de manca de pagament d’un llo-
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guer, per motius de caràcter econòmic degudament 
justificats, i amb efectes immediats, i que durant el 
temps que duri la moratòria no s’apliquin al deute me-
ritat interessos de demora.

c) Fer la màxima difusió de la moratòria, una vegada 
aprovada, a fi d’assegurar que sigui coneguda i com-
presa per les persones, les entitats, les institucions i els 
òrgans judicials que poden intervenir en aquests pro-
cessos.

d) Continuar donant suport a les persones amb risc de 
pèrdua de l’habitatge o que hagin patit un desnona-
ment de l’habitatge, de compra o de lloguer.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 196/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’abaratiment dels preus i l’am-
pliació de la durada dels abonaments del 
servei de transport ferroviari d’alta velocitat 
entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’abaratiment del 
transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona 
(tram. 250-00248/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13775).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar els contactes amb les plataformes d’usu-
aris dels serveis ferroviaris d’alta velocitat per a co-
nèixer-ne en tot moment les necessitats i demandes, i 
poder defensar aquestes demandes davant l’Adminis-
tració general de l’Estat, titular d’aquests serveis.

b) Continuar demanant a Renfe Operadora que millori 
els preus dels serveis d’alta velocitat Avant i AVE entre 
Lleida i Barcelona, i que la durada dels abonaments de 
la targeta Plus 10 i la targeta Plus 10 Estudiant supe-
rior, de vuit i deu dies respectivament, s’ampliï a tren-

ta-cinc dies, com en el cas de l’abonament 10, per tal 
que aquestes condicions siguin més atractives per als 
usuaris habituals, com és el cas dels estudiants.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 197/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la reducció de la intensitat del trànsit i 
de l’accidentalitat a la carretera C-58, entre 
Vacarisses i Viladecavalls
Tram. 250-00265/10 i 250-00353/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reducció de l’accidenta-
litat de la carretera C-58 al pas per Vacarisses (tram. 
250-00265/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 13733) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13771), i el text de la Proposta de 
resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat 
i la intensitat del trànsit a la carretera C-58 entre Vila-
decavalls i Vacarisses (tram. 250-000353/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16086).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la carretera 
C-58, insta el Govern a: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a reduir-hi la 
sinistralitat al pas pel municipi de Vacarisses.

b) Netejar la zona de l’abocador per a evitar que resti 
sorra en el ferm provinent de les entrades i sortides de 
camions.

c) Instal·lar-hi dos cinemòmetres fixos entre els quilò-
metres 27 i 29, en sentit Viladecavalls, i un al quilòme-
tre 29, en sentit Vacarisses, sempre que les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin.

d) Millorar-hi la senyalització vertical per a advertir de 
la perillositat de la via.
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e) Estudiar i aplicar mesures, consensuades amb els 
ajuntaments de Vacarisses i Viladecavalls i una repre-
sentació veïnal, per a adequar el ferm de la carretera a 
les condicions climàtiques de la zona.

f) Estudiar i aplicar mesures per a millorar i potenciar 
el transport públic comarcal a fi d’evitar els desplaça-
ments forçosos en vehicle privat.

g) Estudiar l’enllaç de la carretera C-16, en sentit Ter-
rassa, amb la localitat de Vacarisses per a garantir l’ús 
directe d’aquesta autopista sense haver de passar per 
la C-58.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 198/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de rehabilitació del bar-
ri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00297/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les obres de rehabili-
tació del barri d’Espronceda, de Sabadell (tram. 250-
00297/10), presentada pels diputats Jordi Terrades 
i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Hortènsia Grau 
Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; M. Dolors 
Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya; Jordi Cañas Pérez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez, 
del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13812).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a les obres de 
rehabilitació del barri d’Espronceda, de Sabadell, ins-
ta el Govern a: 

a) Solucionar les deficiències d’obra de les fases 1 i 2, 
d’acord amb l’informe emès i acordat entre els repre-
sentants de la Generalitat i de l’Ajuntament de Sabadell.

b) Exercir la seva responsabilitat de fer-se càrrec del 
manteniment urgent dels espais públics del barri, men-
tre no se’n faci la cessió a l’Ajuntament d’acord amb els 
compromisos adquirits amb els veïns i amb l’Ajunta-
ment mateix.

c) Iniciar les obres de rehabilitació de la fase 3, d’acord 
amb el projecte previst, fruit d’un procés participa tiu amb 
els veïns del barri.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 199/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modernització del parc mòbil 
dels serveis regionals de ferrocarril de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la substitució dels com-
bois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre (tram. 
250-00216/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 9992).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en un termini màxim de tres mesos, un calendari per a 
la modernització del parc mòbil adscrit als serveis re-
gionals de ferrocarril de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 200/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls de l’Autoritat Territorial 
de Mobilitat de les Terres de l’Ebre i sobre 
els sistemes tarifaris dels serveis de trans-
port públic
Tram. 250-00217/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 7, 12.06.2013, DSPC-C 126

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Terres 
de l’Ebre (tram. 250-00217/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9989).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les 
Terres de l’Ebre (ATMTE) i la integració tarifaria del 
seu àmbit territorial.

b) Incorporar millores en els sistemes tarifaris dels 
serveis de transport públic de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 201/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les actuacions per al respecte de 
les competències de la Generalitat en la tra-
mitació de l’avantprojecte de llei de l’Estat 
de caixes d’estalvi i fundacions bancàries
Tram. 250-00291/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 6, 12.06.2013, DSPC-C 128

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
la sessió tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre les actuacions 
per al respecte de les competències de la Generalitat 
en la tramitació de l’avantprojecte de llei de l’Estat 
de caixes d’estalvi i fundacions bancàries (tram. 250-

00291/10), 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) Fer totes les actuacions necessàries per tal que en la 
tramitació de l’avantprojecte de llei de l’Estat de cai-
xes d’estalvi i fundacions bancàries es respectin les 
competències de la Generalitat de Catalunya.

b) Defensar, en el cas que no s’assoleixi l’objectiu del 
punt anterior, les competències de la Generalitat de 
Catalunya per totes les vies possibles, si cal presen-
tant un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 211/X del Parlament de Catalu-
nya, de defensa del dret a la llibertat d’ex-
pressió del fiscal superior de Catalunya i de 
rebuig de la represàlia exercida contra ell 
pel Govern de l’Estat

Tram. 250-00276/10

Adopció

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 7, 13.06.2013, DSPC-C 133

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de defensa del dret a la llibertat 
d’expressió del fiscal superior de Catalunya i de rebuig 
de la represàlia exercida contra ell pel Govern de l’Es-
tat (tram. 250-00276/10), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que les decla-
racions del fiscal superior de Catalunya no entren en 
contradicció amb l’obligació d’imparcialitat establer-
ta per l’article 7 de la Llei de l’Estat 50/1981, del 30 
de desembre, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
Ministeri Fiscal.
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2. El Parlament de Catalunya rebutja la represàlia del 
Govern de l’Estat contra la persona de Martín Rodrí-
guez Sol, fiscal superior de Catalunya, només per ra-
ons polítiques i no pas tècniques ni jurídiques.

3. El Parlament de Catalunya se suma a les manifesta-
cions emeses per la majoria d’associacions de juristes 
(associacions de fiscals, associacions de jutges i ma-
gistrats, consell de l’advocacia catalana), que han de-
fensat el dret a la llibertat d’expressió del fiscal superior 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 212/X del Parlament de Catalu-
nya, de disconformitat amb l’aplicació de la 
Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica
Tram. 250-00310/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 7, 13.06.2013, DSPC-C 133

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de disconformitat amb l’aplica-
ció de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica (tram. 250-00310/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13821).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta de manera so-
lemne la disconformitat amb l’aplicació que el Tribunal 
Suprem, la Fiscalia de l’Estat i el Govern de l’Estat han 
fet de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, 
relativa a la memòria històrica, especialment pel que 
fa a la negativa d’emprendre els tràmits necessaris per 
a revisar i declarar nuls de ple dret –i no simplement 
il·legítims o injustos– els consells de guerra i els pro-
cediments seguits davant els consells de guerra i altres 
tribunals d’excepció o ordinaris durant el règim dictato-
rial franquista que van comportar la condemna a mort 
o a presó de centenars de milers de ciutadans pel sol fet 
d’haver defensat el legítim govern republicà o d’haver 
lluitat contra la dictadura franquista.

2. El Parlament de Catalunya considera especialment 
greu, pel seu simbolisme i relleu institucional, que no 
s’hagi acceptat la petició de revisar i declarar nul de ple 
dret el consell de guerra que va comportar l’afusella-
ment del president de la Generalitat Lluís Companys i 
Jové i el del sindicalista i ministre de la República Joan 
Peiró.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per 
tal que aquest promogui els canvis legislatius neces-
saris per a fer possible la declaració de nul·litat de ple 
dret, general però també individualitzada per a totes 
les persones que ho demanin per a si mateixes o per 
a llurs avantpassats, de tots els procediments judici-
als seguits davant els consells de guerra i altres tribu-
nals d’excepció o ordinaris durant el règim dictatorial 
franquista que van comportar la condemna a mort o a 
presó de centenars de milers de ciutadans pel sol fet 
d’haver defensat el legítim govern republicà o d’haver 
lluitat contra la dictadura franquista.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 213/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el garantiment de lots bàsics 
d’higiene personal als reclusos dels centres 
penitenciaris
Tram. 250-00323/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 7, 13.06.2013, DSPC-C 133

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el garantiment de lots 
bàsics d’higiene personal als reclusos dels centres pe-
nitenciaris (tram. 250-00323/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
16060).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir l’assignació de lots bàsics d’higiene perso-
nal a totes les persones privades de llibertat en centres 
penitenciaris catalans o en unitats que en depenen i 
que es troben en situació de necessitat o d’indigència, 
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amb una periodicitat i amb un contingut suficients per 
a garantir-los la dignitat personal i la seguretat per a 
tot l’any 2013.

b) Presentar-li, en el termini d’un mes, un informe 
detallat sobre la distribució dels lots bàsics d’higiene 
personal durant l’any 2012 i la part corresponent del 
2013, els criteris d’assignació i distribució, el contin-
gut dels lots, l’evolució del nombre de persones benefi-
ciàries per cada centre o unitat i les mesures que s’han 
adoptat o que s’han d’adoptar per a garantir que co-
breixen les necessitats higièniques bàsiques de les per-
sones privades de llibertat que no poden satisfer-les.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 214/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de l’assignació 
econòmica per indigència als reclusos que 
no tenen cap font d’ingressos
Tram. 250-00324/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 7, 13.06.2013, DSPC-C 133

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el restabliment de l’assig-
nació econòmica per indigència als reclusos que no te-
nen cap font d’ingressos (tram. 250-00324/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 16033) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 16055).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir l’assignació econòmica per indigència a 
les persones privades de llibertat que no tenen cap font 
d’ingressos, que fins ara s’havia garantit als interns en 
aquesta situació.

b) Garantir l’assignació a què fa referència la lletra a, 
establint o modificant les disposicions que calguin per 
a delimitar els supòsits pels quals se’n pot ésser bene-
ficiari, la periodicitat, l’import i els procediments per a 
l’atorgament, entre altres aspectes que siguin necessa-
ris per a fer-la efectiva.

c) Fer coordinar el Departament de Justícia, el Depar-
tament de Benestar Social i Família i els ajuntaments 
en què constin empadronades les persones privades de 
llibertat, per tal de facilitar l’accés d’aquestes persones 
als ajuts i les prestacions socials que facin possible llur 
reinserció laboral i social.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 215/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat dels mòduls de par-
ticipació i convivència als centres peniten-
ciaris
Tram. 250-00325/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 7, 13.06.2013, DSPC-C 133

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la continuïtat dels mòduls 
de participació i convivència als centres penitencia-
ris (tram. 250-00325/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16056).

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 dels mòduls de participació 
i convivència als centres penitenciaris catalans, esta-
blint els recursos necessaris per a llur funcionament, 
tant els estrictament econòmics com els formatius i te-
rapèutics.

b) Presentar, en el termini d’un any, un estudi per a va-
lorar l’extensió de l’experiència dels mòduls de parti-
cipació i convivència a altres centres penitenciaris ca-
talans.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot
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Resolució 216/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat dels departaments 
d’atenció especial als centres penitenciaris
Tram. 250-00326/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 7, 13.06.2013, DSPC-C 133

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la continuïtat dels de-
partaments d’atenció especial als centres penitencia-
ris (tram. 250-00326/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 16034) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 16059).

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 les unitats terapèutiques 
anomenades departaments d’atenció especial (DAE) 
als centres penitenciaris catalans i destinar-hi els re-
cursos suficients –tant els estrictament econòmics com 
els formatius i terapèutics– perquè puguin funcionar 
correctament i assolir llur finalitat última.

b) Promoure de manera prioritària la coordinació amb 
els centres de tractament de la xarxa sociosanitària ex-
teriors als centres penitenciaris en els tractaments de 
drogodependència de la població reclusa, amb la fina-
litat de facilitar el compliment de la pena en règim de 
semillibertat en els casos que no hi hagi indicadors  
de risc de reincidència.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

1.15. MOCIONS

Moció 29/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les perspectives del sector turístic
Tram. 302-00048/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, 20.06.2013, DSPC-P 22

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juny 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les perspectives del sector turístic (tram. 
302-00048/10), presentada pel diputat Juli Fernández 
Iruela, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 21249), pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 21306), pel Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (reg. 21315), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25117) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
25122).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Comparèixer davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació del Parlament per a: 

1r. Presentar l’avaluació del grau de compliment del 
Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 i 
explicar el nou Pla estratègic de turisme a Catalunya 
2013-2016 i el Pla de màrqueting turístic 2013-2015, 
abans que finalitzi l’any 2013.

2n. Presentar el balanç de la implantació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics després d’un 
procés de diàleg amb tots els agents implicats del sec-
tor i, eventualment, les recomanacions i millores que 
es puguin plantejar, abans que finalitzi l’any 2013.

b) Establir els mecanismes de suport necessaris per al 
sosteniment del sector i els recursos que garanteixin 
l’aplicació del Pla estratègic del turisme a Catalunya 
2013-2016 i el Pla de màrqueting turístic 2013-2015; 
l’impuls de la innovació, l’accés a les tecnologies i la 
millora de la competitivitat dels establiments turístics, 
la reducció de les càrregues administratives del sector 
i la facilitació de l’accés a crèdit, i el millorament dels 
recursos humans, especialment de la formació inicial 
i continuada dels professionals en competències trans-
versals com ara els idiomes i les noves tecnologies.
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c) Preveure, en l’àmbit de la reforma de l’Adminis-
tració local i de la nova llei de finançament local que 
consta en el Pla de govern 2013-2016, un sistema de fi-
nançament per als municipis que tinguin la considera-
ció de municipis turístics que garanteixi correctament 
els serveis bàsics per als ciutadans.

d) Continuar avançant en un turisme sostenible i en la 
seva adaptació a la nova economia i, alhora, adoptar 
totes les estratègies que comportin potenciar el conei-
xement, la informació, la innovació, la qualitat, les no-
ves tecnologies i la preservació del territori i del pai-
satge.

e) Potenciar la marca «Catalunya» com a destinació 
turística que es distingeix per la qualitat i la multiplici-
tat d’ofertes i paisatges, incorporant-hi les marques de 
les seves destinacions turístiques, reconegudes inter-
nacionalment, i destacant-hi un dels grans actius de la 
marca «Catalunya», la seva cultura, que la singularitza 
i la fa única.

f) Continuar desenvolupant un programa d’actuacions 
per tal que els visitants, durant llur estada a Catalunya, 
percebin la realitat de país, donant suport a la crea-
ció, el desenvolupament i la promoció dels productes 
i serveis turístics basats en els principis de la sosteni-
bilitat econòmica, social, ambiental i cultural recoma-
nats per l’Organització Mundial del Turisme (OMT), a 
favor de la creació de rutes temàtiques, l’estructuració 
de productes a partir del patrimoni cultural, tangible i 
intangible, i la valorització de la identitat i l’autentici-
tat com a factors de singularitat i diferenciació de les 
destinacions catalanes.

g) Garantir que el Consell de la Taula del Turisme de 
Catalunya es reuneixi quatre cops l’any, com especifi-
ca el Decret 420/2011, del 20 de desembre, de creació 
de la Taula de Turisme de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Moció 30/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ensenyament de la religió en el Projec-
te de llei orgànica de millora de la qualitat 
educativa
Tram. 302-00049/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, 20.06.2013, DSPC-P 22

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juny 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre l’aconfessionalitat dels actes i els serveis 
públics (tram. 302-00049/10), presentada pel diputat 
Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 21263), pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 25114) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 25120).

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

Moció

El Parlament de Catalunya manifesta davant les Corts 
Generals que, respecte a la tramitació del Projecte de 
llei orgànica de millora de la qualitat educativa, con-
sidera que no s’han d’introduir canvis en la regulació 
actual de l’ensenyament de la religió en cap de les eta-
pes educatives, i que, per tant, no s’ha d’incloure l’ava-
luació de la religió en l’expedient acadèmic, ni tampoc 
s’ha de ponderar per a l’obtenció d’ajuts o beques o per 
a les proves d’accés a la universitat.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Moció 31/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el model dels col·legis professionals

Tram. 302-00051/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 13, 20.06.2013, DSPC-P 22

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juny 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model dels col·legis professionals (tram. 
302-00051/10), presentada per la diputada Elena Ribe-
ra i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25113).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig de 
l’Avantprojecte de llei del Govern de l’Estat sobre 
col·legis professionals, atès que envaeix competènci-
es exclusives de la Generalitat establertes per l’article 
125.1.d de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reque-
rir al Govern de l’Estat la retirada immediata del text 
de l’Avantprojecte de llei sobre col·legis professionals.

3. El Parlament de Catalunya manifesta el suport als 
col·legis professionals per llur tasca al servei dels pro-
fessionals i del país, com a corporacions essencials de 
la societat civil de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya s’adhereix als pronun-
ciaments d’oposició a l’Avantprojecte de llei sobre col-
legis professionals expressada pels col·legis d’advo-
cats, d’arquitectes, de farmacèutics i d’enginyers.

5. El Parlament de Catalunya manifesta que el principi 
general de llibertat d’accés i habilitació única compor-
ta el risc d’afectar l’eficiència i la qualitat professional, 
el control ètic i deontològic i la formació continuada, i 
va en detriment de la vinculació dels col·lectius profes-
sionals al seu context al servei de la ciutadania i dels 
seus drets.

6. El Parlament de Catalunya defensa la importància 
dels col·legis professionals, juntament amb les associ-
acions de professionals i sindicats, com a instruments 
per a apropar el col·lectiu de professionals a la ciuta-
dania.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

Moció 33/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la modificació de l’impost de successions 
i donacions
Tram. 302-00053/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 13, 20.06.2013, DSPC-P 22

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juny 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la modificació de l’impost de successions 
i donacions i la política fiscal i pressupostària (tram. 
302-00053/10), presentada pel diputat Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 21307), pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 21316) i pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 25118).

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

Moció

El Parlament de Catalunya, amb la voluntat d’incre-
mentar els ingressos de la Generalitat per a garantir la 
sostenibilitat de les polítiques públiques de l’estat del 
benestar, en el marc de la política pressupostària, insta 
el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que estableixi, amb 
caràcter immediat, un objectiu de dèficit que permeti 
presentar un projecte de llei de pressupostos que ga-
ranteixi els serveis de l’estat del benestar a Catalunya, 
que ha d’ésser, com a mínim, corresponent a un terç de 
l’objectiu de dèficit fixat definitivament per les institu-
cions europees per al conjunt de l’Estat.

b) Presentar, en el marc de l’exercici pressupostari ac-
tual, les mesures fiscals següents: 

1r. Una reforma legislativa de l’impost sobre succes-
sions i donacions d’acord amb els principis següents: 

– L’increment de la progressivitat de l’impost, de ma-
nera que el tipus de gravamen efectiu resultant de la 
reforma s’incrementi relativament més per a les bases 
imposables més altes.

– El garantiment d’una recaptació assimilable, com a 
mínim, a la que generaria la simple derogació de la 
Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions.

2n. La modificació de la llei de l’impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics amb l’objectiu 
de cercar la compensació amb les modificacions de 
l’impost sobre el valor afegit.

3r. Les mesures impositives per a incentivar l’entra-
da al mercat de lloguer dels habitatges desocupats que 
són propietat de societats mercantils.

4t. Una proposta legislativa d’impostos ambientals que 
inclogui la creació de noves figures impositives sobre 
les activitats altament contaminants.

5è. Les actuacions necessàries per a fer efectiu el co-
brament de les quantitats meritades d’exercicis anteri-
ors de l’impost sobre grans establiments comercials, 
un cop el Tribunal Constitucional ha desestimat els re-
cursos presentats pel Govern de l’Estat, per a l’adapta-
ció posterior de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, 
de l’impost sobre grans establiments comercials, a la 
legislació vigent sobre equipaments comercials.

6è. La modificació de la Llei 6/2012, del 17 de maig, 
d’estabilitat pressupostària, per tal d’adaptar l’objectiu 
de sostenibilitat de les finances públiques a la situació 
de recessió econòmica actual i a la necessitat de man-
tenir l’estat del benestar.

c) Aplicar, amb caràcter immediat, l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit, d’acord amb l’alça-
ment de la suspensió del Decret llei 5/2012, del 12 
de desembre, pel Tribunal Constitucional, per tal que 
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els rendiments d’aquesta figura tinguin efecte sobre 
l’exercici pressupostari del 2013.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa in-
fantil
Tram. 300-00058/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa in-
fantil i les beques de menjador
Tram. 300-00059/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 20.06.2013, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’adoptar mesures per a reordenar el model 
econòmic
Tram. 300-00060/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
plantilles docents als centres educatius
Tram. 300-00061/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 20.06.2013, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 300-00062/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
Tram. 300-00063/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
d’impagament amb les entitats del tercer 
sector
Tram. 300-00064/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a unes 
orientacions per a les xarxes transeuropees 
de telecomunicacions i pel qual es deroga la 
Decisió 1336/97/CE
Tram. 295-00058/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell de creació d’un 
marc sobre l’accés al mercat dels serveis 
portuaris i la transparència financera dels 
ports
Tram. 295-00059/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge
Tram. 202-00031/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 13, tinguda el 
19.06.2013, DSPC-P 21, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola El Cas-
tell, de Tona
Tram. 250-00268/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 9, tinguda el 13.06.2013, 
DSPC-C 132.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poble-
nou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00271/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 9, tinguda el 13.06.2013, 
DSPC-C 132.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 9, tinguda el 13.06.2013, 
DSPC-C 132.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la residència i centre de dia del barri de 
Sant Pere Nord, de Terrassa
Tram. 250-00355/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, 
DSPC-C 136.

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
subcomissió de coordinació dels treballs del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Fa-
miliars amb l’activitat parlamentària
Tram. 251-00002/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, 
DSPC-C 136.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de protecció a les 
famílies
Tram. 302-00050/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 20.06.2013, DSPC-P 22.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial i el model 
productiu
Tram. 302-00054/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 20.06.2013, DSPC-P 22.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris

Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 15.03.2013

GP de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Bal-
cells, professor titular de teoria econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00001/10)

Proposta de compareixença d’Enrique Prados del 
Amo, vicepresident executiu de l’agència de valors 
Gesmosa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00002/10)

Proposta de compareixença de Luis Jiménez, secretari 
general de Comfia de Comissions Obreres, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (352-00003/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (352-00004/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit (352-00005/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit (352-00006/10)

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secreta-
ri general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (352-00007/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fiare 
Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00008/10)

Proposta de compareixença de Pedro Vaquero, ponent 
de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (352-00009/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (352-00010/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00011/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit (352-00012/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de l’Estalvi de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit (352-00013/10)

Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, 
professora titular d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00014/10)

GP Socialista 

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00015/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (352-00016/10)

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, 
president de l’Associació Espanyola d’Assessors Fis-
cals, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit (352-00017/10)

Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, co-
ordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (352-00018/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Caixabanc amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00019/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00020/10)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
Banc de Sabadell amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00021/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Un-
nim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00022/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc de Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00023/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Tributs de la Junta d’Extremadu-
ra amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit (352-00024/10)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció General de Tributs de la Junta d’Andalusia 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit (352-00025/10)

Proposta de compareixença de Guillem López-Casas-
novas, membre del Banc d’Espanya, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (352-00026/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, 
professor de la Universitat de Barcelona i expert en 
temes fiscals de l’Institut d’Economia de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit (352-00027/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Vegara, 
exdirector de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (352-00028/10)

Proposta de compareixença de Xavier Vives, profes-
sor d’economia d’IESE, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00029/10)

GP del Partit Popular de Catalunya

Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro San-
tos, directora de projectes d’Invest in Spain, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (352-00030/10)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (352-00031/10)

Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez 
Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direcció Financera 
d’IESE, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-00032/10)

Proposta de compareixença de José María Gay de 
Liébana, professor d’economia financera i comptabili-
tat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit (352-00033/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00034/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banco Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00035/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-00036/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banco Popular amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00037/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00038/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades

Comissió d’Economia, Finances i 

Pressupost, 20.03.2013, DSPC-C 56

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades

Compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, pro-
fessor titular de teoria econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (353-
00001/10)

Compareixença d’Enrique Prados del Amo, vice-
president executiu de l’agència de valors Gesmosa-
GBI, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit (353-00002/10)

Compareixença de Luis Jiménez, secretari general de 
Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (353-00003/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(353-00004/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei 
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de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(353-00005/10)

Compareixença de Jofre Farrés, secretari general de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit(353-00006/10)

Compareixença de Pedro Vaquero, ponent de la llei 
andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (353-00007/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat de 
l’Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(353-00008/10)

Compareixença de Marta Espasa Queralt, professora 
titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit (353-00009/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (353-00010/10)

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, president de 
l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (353-00011/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Tributs de la Junta d’Extremadura amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (353-00012/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Tributs de la Junta d’Andalusia amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (353-00013/10)

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, mem-
bre del Banc d’Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(353-00014/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crè-
dit (352-00006/10)

Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fiare 
Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00008/10)

Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, co-
ordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Projec-

te de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit (352-00018/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Caixabanc amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00019/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00020/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Banc de Sabadell amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00021/10)

Proposta de compareixença d’una representació d’Un-
nim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00022/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc de Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00023/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, 
professor de la Universitat de Barcelona i expert en 
temes fiscals de l’Institut d’Economia de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit (352-00027/10)

Proposta de compareixença de Josep Maria Vegara, 
exdirector de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (352-00028/10)

Proposta de compareixença de Xavier Vives, profes-
sor d’economia d’IESE, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00029/10)

Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro San-
tos, directora de projectes d’Invest in Spain, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (352-00030/10)

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, 
president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (352-00031/10)

Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez 
Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direcció Financera 
d’IESE, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-00032/10)

Proposta de compareixença de José María Gay de 
Liébana, professor d’economia financera i comptabili-
tat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit (352-00033/10)



25 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 37

Proposta de compareixença d’una representació de 
Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00034/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banco Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(352-00035/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-00036/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banco Popular amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00037/10)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (352-
00038/10)

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 

29.05.2013, DSPC-C 112; 12.06.2013, DSPC-C 128

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost el dia 29.05.2013, DSPC - C 112

Compareixença de Guillem López-Casasnovas, mem-
bre del Banc d’Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
(353-00014/10)

Compareixença d’una representació del Sindicat de 
l’Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
(353-00008/10)

Compareixença de Jofre Farrés, secretari general de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
(353-00006/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. (353-00010/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
(353-00004/10)

Compareixença d’una representació de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei 

de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
(353-00005/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost el dia 12.06.2013,(DSPC - C 128

Compareixença de Pedro Vaquero, ponent de la llei 
andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit. (Tram. 353-00007/10)

Compareixença del secretari general de Comfia de Co-
missions Obreres, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. (Tram. 
353-00003/10)

Compareixença de Marta Espasa Queralt, professora 
titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit. (Tram. 353-00009/10)

Compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, president de 
l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit. (Tram. 353-00011/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
Decaigudes 

Compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, pro-
fessor titular de teoria econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (353-
00001/10)

Compareixença d’Enrique Prados del Amo, vice-
president executiu de l’agència de valors Gesmosa-
GBI, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit (353-00002/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Tributs de la Junta d’Extremadura amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (353-00012/10)

Compareixença d’una representació de la Direcció 
General de Tributs de la Junta d’Andalusia amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit (353-00013/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 26.06.2013 al 05.07.2013).

Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel GP de Convergència i Unió en la sessió 
núm. 13 del Ple del Parlament, tinguda el 19.06.2013, 
DSPC-P 21.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Rebuig de l’esmena a la totalitat

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 26.06.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel GP de Convergència i Unió en la sessió 
núm. 13 del Ple del Parlament, tinguda el 19.06.2013, 
DSPC-P 21.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Rebuig de l’esmena a la totalitat 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.04.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 26.06.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.

Proposició de llei per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 202-00032/10

Retirada de l’esmena a la totalitat 

Retirada pel GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa en la sessió núm. 13 del Ple 
del Parlament, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 26.06.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.
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Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00034/10

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. 21250; 21305).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.06.2013.

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. 25178; 25317).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 21.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 20.06.2013.

Proposició de llei sobre el règim especial 
d’Aran
Tram. 202-00038/10

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 12 de juny de 2013, de conformitat amb l’acord 
de la Mesa i la Junta de Portaveus del 11 de juny de 
2013 i l’article 117.1 del Reglament del Parlament, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar el text de 
la Proposició de llei sobre el règim especial de l’Aran 
(tram. 202-00038/10). La ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Àlex Moga i Vidal

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Josep Cosconera Carabassa

Grup Parlamentari Socialista
Àngel Ros i Domingo

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Dolors López Aguilar

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carina Mejías Sánchez

Grup Mixt
Isabel Vallet Sànchez

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10

Esmenes presentades
Reg. 20422 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20422)

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

Del punt 2

«2. Encetar en el proper trimestre la negociació amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per la signa-
tura del conveni per tal d’establir la finançament del 
soterrament de les vies.»
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Proposta de resolució sobre la senyalització 
complementària de la connexió de l’eix Dia-
gonal amb els accessos als ports i els aero-
ports
Tram. 250-00394/10

Esmenes presentades
Reg. 20415 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20415)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a analitzar la senyalització d’orientació 
existent a l’Eix Diagonal i, en cas que sigui necessa-
ri, implantar la senyalització complementària sobre la 
connexió amb les vies d’accés als ports i aeroports de 
Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la duplicitat im-
positiva i el conflicte de competències a les 
comarques de Lleida pel pagament del cà-
non de control d’abocaments i del cànon de 
l’aigua
Tram. 250-00395/10

Esmenes presentades
Reg. 20405 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20405)

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

Del punt 1

«1. Instar el Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi 
Ambient per a que estableixi la correcta proporció en-
tre els costos dels serveis prestats per l’administració i 
la fiscalitat que recau sobre els subjectes passius de les 
conques intracomunitàries, en compliment del que es-
tableix l’article 113.8 de la Ley de Aguas.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’alta Garrotxa
Tram. 250-00396/10

Esmenes presentades
Reg. 20414 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20414)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a aprovar inicialment i d’acord amb els agents 
del territori com a condició necessària, durant l’any 
2013, el Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’Alta Garrotxa, i així mateix insta al 
Govern, una vegada feta l’aprovació inicial, a prosse-
guir els tràmits a fi de poder formular l’aprovació defi-
nitiva del Pla Especial durant la legislatura.»

Proposta de resolució sobre la projecció 
d’una rotonda a la intersecció de Riells i Via-
brea de la carretera C-35
Tram. 250-00397/10

Esmenes presentades
Reg. 20412 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20412)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a redactar durant l’exercici 2013 el projecte 
d’una rotonda a la C-35 (km 62,5) en la intersecció de 
Riells i Viabrea i programar l’execució de les obres 
en funció del cost de l’actuació i de les disponibilitats 
pressupostàries.»
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Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00399/10

Esmenes presentades
Reg. 20408 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 14.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20408)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar immediatament el procés d’adjudica-
ció de les obres per a la construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell quan 
les disponibilitats econòmiques ho permetin.»

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció d’una residència i cen-
tre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri 
del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10

Esmenes presentades
Reg. 20409 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 14.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20409)

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

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a re-
iniciar de manera immediata les obres de construcció 
d’una residència de Gent Gran i centre de dia que for-
men part de l’Illa d’Equipaments del Mercat del Gui-
nardó (UA3) del barri del Guinardó del municipi de 
Barcelona.»

Proposta de resolució de reafirmació del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a policia in-
tegral i de reprovació de les declaracions del 
Ministre de l’Interior que ho qüestionaven
Tram. 250-00403/10

Esmenes presentades
Reg. 19423; 20413; 20428 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CI, 18.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 19423)

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

D’un punt 1.3

«1.3. Insta el President de la Generalitat a convocar la 
Junta de Seguretat de Catalunya tal com preveu l’Es-
tatut sota la seva Presidència per tal de coordinar els 
diferents cossos policials que actuen a Catalunya».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20413)

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

De l’apartat 2 del punt 1

«1.2. Alhora lamenta les declaracions del Ministre de 
l’Interior qüestionant l’ordenament jurídic vigent que 
determina el caràcter de policia integral del Cos de 
Mossos d’Esquadra de Mossos d’Esquadra.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya lamenta l’actitud de la 
presidenta del Grup Parlamentari Popular que ha re-
nunciat per motius aliens a la seguretat al servei d’es-
corta prestat pel Cos de Mossos d’Esquadra i ha sol-
licitat els serveis de vigilància dels Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat, retirant així la confiança en una 
institució democràtica catalana com és la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 20428)

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

Dels punts 1.1 i 1.2

«Reprova al Ministre de l’Interior Sr. Fernández Díaz 
ja que considera que ha incomplert les seves obliga-
cions institucionals i vulnerat el principi de legalitat, 
qüestionant la consideració dels Mossos d’Esquadra 
com a policia integral i impedint l’adequada coordi-
nació entre cossos policials a Catalunya donada per la 
seva actitud de manca de col·laboració i lleialtat ins-
titucional amb el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.»

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

Del punt 2

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat per tal que, en benefici del correcte servei pú-
blic de la seguretat a Catalunya, requereixi al Ministre 
de l’Interior per l’efectiu compliment de l’article 164.4 
EAC pel que fa a donar garantia que el Cos de Mos-
sos d’Esquadra participi en els grups de treball de col-
laboració amb les policies d’altres països i en el bes-
canvi d’informació.»

Proposta de resolució sobre la no renova-
ció d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, 
de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10

Esmenes presentades
Reg. 20371 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 12.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20371)

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

Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions necessàries davant del 
Govern de l’Estat per tal de requerir els motius de la no 
renovació com a docent de la càtedra Príncep d’Astúri-
es a la Universitat de Georgetown a la professora Cla-
ra Ponsati i l’emplaci a corregir la decisió si s’escau».

Proposta de resolució sobre la bonificació 
per recurrència del cost del peatge als usu-
aris habituals de l’autopista Pau Casals resi-
dents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10

Esmenes presentades
Reg. 18463; 20423 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 18463)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a decretar 
la bonificació per recurrència fins al 100% del cost del 
peatge als usuaris habituals de l’autopista Pau Casals 
residents a les comarques del Baix Penedès i Garraf al 
seu pas pels peatges Castelldefels-Sitges i Sitges-Ven-
drell de la C-32.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20423)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar la viabilitat de la implantació d’un 
nou règim de tarifes, per als peatges de Castelldefels - 
Sitges i Sitges - El Vendrell de la C-32, així com la mi-
llora de la gestió de la mobilitat en aquesta autopista.»

Proposta de resolució sobre la recepció del 
senyal de la televisió digital terrestre a tots 
els municipis del Montsià, el Baix Ebre i la 
Terra Alta
Tram. 250-00408/10

Esmenes presentades
Reg. 20406; 20429 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 18.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20406)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer una previsió, d’acord amb les disponi-
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bilitats pressupostàries, per a realitzar l’actuació més 
adequada per resoldre les mancances de recepció de 
canals de la TDT als municipis de Paüls, Alfara de 
Carles, Caseres i La Galera i comunicar-ho als Ajun-
taments afectats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 20429)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a buscar una solució a aquest 
problema, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries, i donar resposta amb el màxim de celeritat als 
ajuntaments de Paüls, Alfara de Carles, Caseres i La 
Galera per tal que puguin rebre la senyal TDT.»

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a fer arribar la televisió digital terrestre al 
Godall
Tram. 250-00409/10

Esmenes presentades
Reg. 20407; 20430 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 18.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20407)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer una previsió, d’acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries, per a realitzar l’actuació més 
adequada per realitzar un radioenllaç al municipi de 
Godall i comunicar-ho a l’Ajuntament afectat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 20430)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a resoldre amb la màxima cele-
ritat l’execució d’aquesta actuació.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10

Esmenes presentades
Reg. 20411; 20431 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20411)

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

Del punt 1

«1. Liderar un pla de prevenció d’incendis que inclogui: 
un pla d’usos racionals del bosc elaborat amb la parti-
cipació dels Ajuntament, les associacions de propieta-
ris forestals i la indústria de l’aprofitament de fusta en 
totes les seves vessants, un pla d’implantació d’usos de 
la biomassa.»

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

Del punt 2

«2. Revisar el Programa de Campanya Forestal de 
2013 i les previsions de contractacions de mitjans ma-
terials i instar al Departament d’Interior a fer un es-
forç per mantenir-los.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 20431)

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

D’addició d’un nou punt

«A presentar al Parlament de Catalunya, durant la 
present legislatura, una llei del bosc elaborada amb 
participació i consens dels sectors implicats en la ges-
tió de les forest en un procés que faci funció de Pacte 
Nacional»
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Proposta de resolució sobre la restitució de 
la urbanització de la plaça de Sanllehy, de 
Barcelona, i dels espais de les estacions 
afectades per les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00413/10

Esmenes presentades
Reg. 20424 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20424)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar treballant de forma consensuada 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a la millora dels 
espais urbans entorn de les obres de les estacions de la 
línia 9 de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la presó de Guantánamo
Tram. 250-00414/10

Esmenes presentades
Reg. 20370 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 12.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20370)

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

Del punt 2. Nova redacció: 

«2. El Govern espanyol requereixi al Govern d’EEUU la 
relació de ciutadans espanyols detinguts actualment a 
Guantánamo i promogui actuacions per garantir el res-
pecte dels seus drets».

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya al pas pels barris de Gràcia i 
Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10

Esmenes presentades
Reg. 20425 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20425)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar, de manera coordinada amb 
l’Ajuntament de Sabadell, els compromisos establerts 
en el conveni signat entre ambdues administracions 
per al finançament del soterrament de les vies de Fer-
rocarrils de la Generalitat al seu pas pels barris de 
Gràcia i Can Feu.»

Proposta de resolució sobre la jornada de 
dedicació especial del personal de l’Admi-
nistració de la Generalitat i sobre les retribu-
cions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10

Esmenes presentades
Reg. 20373 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 14.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20373)

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

S’addiciona un incís en l’apartat primer de la proposta 
de resolució: 

1. Deixar sense efecte els acords de govern sobre im-
plantació de la jornada i horari de dedicació especial a 
personal funcionari i eventual i modificar les relacions 
de lloc de treball del personal a qui li és d’aplicació el 
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris 
de treball, per tal d’eliminar la retribució extraordinà-
ria que reben en concepte de complement de dedica-
ció especial i derogar l’establert en l’esmentat decret 
respecte a la jornada de dedicació especial, únicament 
des del nivell 26 fins al nivell 30.
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista (2)

Es modifica l’apartat segon de la proposta de resolució: 

2. Incloure en l’avantprojecte de llei de mesures del 
2013 una norma disposició que estableixi que les re-
tribucions salarials grups retributius salarials per als 
directius del sector públic de l’Administració de la Ge-
neralitat, tenint en compte el volum de pressupost i de 
personal que gestionen les seves entitats que, en cap 
cas puguin podrà superar, per tot els conceptes, les re-
tribucions dels secretaris generals i que els equipari 
equipararà als alts càrrecs i subdirectors de l’Adminis-
tració de la Generalitat.

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

S’addiciona tot un incís en l’apartat tercer de la pro-
posta de resolució: 

3. Eliminar els drets derivats de l’assistència per part 
d’òrgans superiors, alts càrrecs i treballadors a òrgans 
col·legiats de qualsevol tipus, llevat del dret d’assistèn-
cia i participació als tribunals d’oposicions dels em-
pleats públics, ja sigui en qualitat de membres del tri-
bunal o en qualitat de col·laboradors els dies que es 
realitzin les proves. Tanmateix, i deixar sense efecte al 
acords de govern reguladors vigents.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20418)

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

Del punt 1

«1. Analitzar els supòsits de percepció dels comple-
ments de dedicació especial i conceptes anàlegs per tal 
de suprimir aquells que no responguin estrictament als 
objectius que van motivar la seva regulació.»

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

Del punt 2

«2. Incloure a l’avantprojecte de la Llei de pressupos-
tos 2013 una previsió que estableixi que les retribuci-
ons salarials per al directius del sector públic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya en cap cas 
puguin superar les retribucions dels òrgans superiors i 
alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.» 

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

Del punt 3

«3. Revisar els acords de govern reguladors dels drets 
derivats de l’assistència per part d’òrgans superiors, 
alts càrrecs i treballadors a òrgans col·legiats de qual-
sevol tipus.»

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

Del punt 5

«5. Estudiar mesures de flexibilitat pel conjunt del per-
sonal en la línia ja encetada en regulacions recents, 
per aprofundir en l’assoliment de la conciliació entre 
la vida personal i laboral. En tot cas, però, el còmput 
d’hores total s’haurà d’adequar a la tipologia de cada 
col·lectiu.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
d’un pont de la carretera BV-2249 entre Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida
Tram. 250-00417/10

Esmenes presentades
Reg. 20416 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20416)

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

De refosa dels apartats 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a comunicar a la Diputació de Barcelona, 
que és l’organisme titular de la carretera BV-2249, 
la necessitat que, si s’escau, procedeixi a l’anàlisi del 
pont existent al PK 2,3 i a la seva possible millora.»

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

Esmenes presentades
Reg. 20417 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 17.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20417)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries, faci efectius els pagaments pendents per les 
feines realitzades els anys 2011 i 2012 i convoqui l’or-
dre d’ajuts corresponent a l’any 2013, per tal d’aturar el 
flux d’acomiadaments de tècnics que ja ha començat.»

Proposta de resolució sobre la utilització 
d’espais esportius d’entitats públiques o 
de finançament públic pels infants i adoles-
cents dels centres oberts
Tram. 250-00420/10

Esmenes presentades
Reg. 20402 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 14.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20402)

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

Del punt 1

1. Impulsar tal i com el Govern té previst la utilitza-
ció d’espais esportius d’entitats públiques o finança-
des amb diner públic per part dels infants i adolescents 
participants en Centres Oberts enregistrats per la Ge-
neralitat de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Redactar conjuntament amb les entitats municipa-
listes un protocol per potenciar l’ús d’espais esportius 
públics (poliesportius de titularitat pública, zones es-
portives d’escoles i instituts públics) per part dels in-

fants i adolescents participants en els Centres Oberts 
enregistrats per la Generalitat de Catalunya.»

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

Del punt 3

«3. Fomentar i avaluar positivament la signatura de 
convenis entre escoles d’iniciativa privada finançades 
amb diner públic i Centres Oberts i/o altres entitats 
de suport a la infància i l’adolescència sense afany de 
lucre.»

Proposta de resolució sobre el servei de guies 
intèrprets d’emergències de cap de setmana 
per a persones sordcegues
Tram. 250-00421/10

Esmenes presentades
Reg. 20419 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 14.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20419)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el desplegament reglamentari de la no-
va llei d’accessibilitat, promogui que els serveis públics 
d’urgències cerquin solucions i alternatives per tal de ser 
comprensibles per a tothom.»

Proposta de resolució sobre la neteja del 
Parc Natural dels Ports
Tram. 250-00424/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20919; 20984).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’acomiadament de treballadors de l’Agència 
Catalana de Notícies
Tram. 250-00425/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20920; 20985).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20921; 20986).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els mòduls de 
participació i convivència
Tram. 250-00427/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20922; 20987).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les taxes muni-
cipals aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20923; 20988).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
pla d’ocupació per a la reinserció laboral dels 
beneficiaris de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00429/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20924).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Memorial De-
mocràtic
Tram. 250-00430/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20925).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la unitat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20926; 20989).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20927; 20990).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el finançament 
del Memorial Democràtic i el manteniment de 
la memòria històrica
Tram. 250-00433/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20928; 20991).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat dels 
interns del centre penitenciari de la Trinitat 
Vella i l’enderrocament d’aquest centre
Tram. 250-00434/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20929; 20992).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per als desocupats de més de cin-
quanta anys
Tram. 250-00435/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20930; 20993).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió dels 
protocols per a la gestió de les comunica-
cions dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20931; 20994).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la finalització 
i la posada en funcionament dels equipa-
ments de la unitat d’actuació 3 (UA3) del bar-
ri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20932; 20995).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20933; 20996).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgèn-
cies nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada 
i Reixac
Tram. 250-00439/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20934; 20997).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la declaració com a zona sensible de la 
conca i el delta del Besòs
Tram. 250-00440/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20935; 20998).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
d’ús, protecció i promoció de les llengües i 
modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó
Tram. 250-00441/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20936; 20999).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús 
o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00442/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20937; 21000).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació 
sanitària del Baix Llobregat per al període 
2013-2020 i sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00443/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20938; 21001).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució 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
Tram. 250-00444/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20939).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
contracte programa amb els agents econò-
mics i socials sobre la incidència dels ajusta-
ments i la reversió dels sacrificis econòmics 
dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20940).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’àmbit de pla-
nificació territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20941).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública i la integració de Catalunya 
Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20942; 21002).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició 
del pas de camions i vehicles de gran tonat-
ge per la carretera N-II i sobre la compacta-
ció del seu traçat
Tram. 250-00448/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20943; 21003).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la devolució de 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat destinada a Spa-
nair
Tram. 250-00449/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20944; 21004).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
regadiu del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20945; 21005).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
tramitació del projecte d’un centre de tele-
comunicacions al cim de Sant Mateu, a Pre-
mià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20946).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació del 
sistema de patent única europea
Tram. 250-00452/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20947).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la constitució 
del consorci cadastral amb l’Administració 
de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20948).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21072).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’una parada d’ambulàncies medicalitzades 
al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21073).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del 
barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00456/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21074).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retransmis-
sió íntegra dels plens del Parlament pel ca-
nal 3/24 de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00457/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21006; 21075).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21007; 21076).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de reconeixement de 
la tasca dels agents dels Mossos d’Esqua-
dra i de protecció de llur honorabilitat
Tram. 250-00459/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21008; 21077).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’un espai al web de la Generalitat per a in-
formar sobre el Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21009; 21078).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 2 del Decret 256/2011, de creació 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, relatiu a les funcions del Consell
Tram. 250-00461/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21010; 21079).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una nova Cartera de serveis socials i sobre 
l’avaluació de la segona Cartera de serveis 
socials
Tram. 250-00462/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21011; 21080).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21012; 21081).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura de 
les línies de P3 i la continuïtat de les esco-
les Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor 
de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i 
Arbós de la Selva del Camp
Tram. 250-00466/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21013; 21082).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.06.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració de 
la gestió de l’empresa Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut amb la de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00570/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
(GIPSS) és una empresa pública de Tarragona creada 
l’any 1992 i adscrita al Servei Català de la Salut mit-

jançant el Decret 167/1992 de 20 de juliol per al qual 
es van crear tres empreses públiques (IAS de Girona, 
GSS de Lleida i GiPSS de Tarragona) per gestionar i 
administrar els serveis sanitaris traspassats de les Di-
putacions de Girona, Lleida, i Tarragona a l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

Des de la seva creació GiPSS Tarragona ha anat am-
pliant els seus serveis i actualment engloba la seva ac-
tivitat en: 

Hospital Sociosanitari Francolí (159 llits de pacients 
subaguts, cures pal·liatives i convalescència i llarga 
estada), l’Hospital de Dia Francolí, el CAS drogode-
pendències, Rehabilitació ambulatòria de Tarragona i 
Terres de l’Ebre, UFISS de Cures Pal·liatives (Hospital 
Joan XXIII), UFISS de Geriatria (Hospital Joan XXI-
II), suport amb personal assistencial propi a Clínica de 
Dolor i servei de pneumologia de l’Hospital Joan XXI-
II, professionals de fisioteràpia i infermeria a la Fun-
dació La Muntanyeta (atenció de nens amb Paràlisi ce-
rebral), PADES Tarragona i PADES Tarragonès, SAC 
(servei d’atenció continuada de Tarragona i SUE (Ser-
vei d’urgències i Emergències al Camp de Tarragona), 
Servei de Valoració de la dependència, SEVAD 19 
Camp Tarragona Nord i l’Equip de Valoració i Orien-
tació EVO 57.

Actualment GiPSS és un mitjà propi de CATSALUT 
des de desembre de 2012. Té una plantilla de 275 tre-
balladors i ha demostrat, en les darreres auditories, 
una bona gestió econòmica, sense presentar pèrdues; 
però en el darrer any s’han pres una sèrie de mesures 
que posen en perill que això continuï així: 

1)En gener i febrer de 2012 CATSALUT va decidir 
que IAS de Girona i GSS de Lleïda juntament amb 
l’ICS de Girona i Lleida, totes elles empreses públi-
ques sanitàries, tinguessin una gerència única amb 
l’objectiu de potenciar encara més la gestió dels recur-
sos assistencials en clau territorial. Això no es va deci-
dir amb el cas de GiPSS (Tarragona).

2)El juliol de 2012 el Sr. Joan Maria Adserà (Director 
general de la fundació privada Xarxa Tecla) passa a 
ser membre del Consell d’administració de GiPSS per 
decisió del Sr. Josep Mercadé (Director dels Serveis 
Territorials de Salut a Tarragona) metge actualment en 
excedència de la Xarxa Tecla.

3) El desembre de 2012 CATSALUT decideix donar 
la gestió de l’ABS Muralles (fins el moment gestionada 
per GiPSS) a una Societat Profesional Limitada (Mu-
ralles Salut SL) amb la creació d’una EBA (Entitat Bà-
sica Associativa). Curiosament, a GiPSS, tot i ser mit-
jà propi del CATSALUT des de desembre de 2012, no 
se li va donar la opció de continuar amb la gestió del 
ABS Muralles.

4) A finals d’abril de 2013 el Dr. Mercadé decideix 
traspassar el concert de 15 llits de Llarga Estada a una 
nova Residència geriàtrica propietat de la Xarxa Te-
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cla alhora que es comunica al comitè d’empresa de 
GiPSS el tancament d’uns 40 llits a l’Hospital Francolí 
i l’acomiadament d’uns 27 treballadors abans del mes 
de juny. La mobilització dels propis treballadors, la di-
fusió en mitjans de premsa, la petició als representants 
polítics i el recolzament ciutadà van fer que intervin-
guessin responsables del CATSALUT i es replantegés 
part d’aquesta decisió.

Totes aquestes mesures fan sospitar que l’objectiu fi-
nal és fer impossible la viabilitat econòmica de GiPSS, 
trossejar-la i traspassar els seus concerts i serveis a la 
sanitat privada.

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. Integrar la gestió de GiPSS amb la de l’ICS, de la 
mateixa manera que s’ha fet amb les empreses públi-
ques IAS i GSS de Girona i Lleida, amb una gerència 
única com a mesura d’estalviar costos i millorar els 
serveis, tot i mantenir i racionalitzar els llocs de tre-
ball d’atenció directa i reduint els càrrecs directius i 
d’estructura burocràtica.

2. Garantir la presència d’una representació dels tre-
balladors al Consell d’Administració de GIPSS i as-
segurar que els membres que en formen part no tenen 
conflicte d’interessos amb la sanitat privada.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de condemna de l’as-
sassinat de Clément Méric i sobre la investi-
gació de les connexions entre grups d’extre-
ma dreta europeus i catalans
Tram. 250-00571/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 

presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 5 de juny, era assassinat per militants d’extre-
ma dreta,a Paris (França), el jove Clèment Meric. L’as-
sassinat ha trasbalsat la societat francesa i ha posat en 
evidència l’increment de la perillositat de grups fei-
xistes, nazis o neonazis, a aquest país, però també en 
d’altres estats europeus com Grècia.

És necessari que el Parlament de Catalunya condem-
ni aquesta mort violenta, però,més enllà, també cal 
que el Govern de la Generalitat continuï actuant con-
tra aquests tipus de moviments, i que informi al Par-
lament sobre la situació dels grups d’extrema dreta a 
Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament: 

1. Condemna de forma enèrgica l’assassinat del jove 
Clèment Meric a París a mans de militants d’extrema 
dreta.

2. Expressa la seva preocupació per l’increment de les 
activitats violentes de grups d’extrema dreta, feixistes, 
racistes, nazis o neonazis a Europa.

3. Insta al Departament d’Interior del Govern de la 
Generalitat a investigar possibles lligams o connexi-
ons de grups d’extrema dreta europeus amb persones, 
grups o partits, legals o il·legals, amb presència a Ca-
talunya.

4. Insta al Departament d’Interior a presentar davant la 
Comissió d’Interior del Parlament un informe detallat 
sobre la presència i les activitats de persones, grups o 
partits d’extrema dreta, legals o il·legals, a Catalunya, 
pel que fa a accions violentes, amenaces o apologia 
de la violència o el racisme, així com sobre les seves 
connexions amb organitzacions de fora de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre elaboració d’un 
pla d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Es-
cola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de Roses té entorn dels 20.000 habitants 
empadronats; la població empadronada a l’any 2000 
era de 12.857 persones amb unes 1.960 persones (15, 
24%) estrangeres, en l’actualitat 6.861 persones han 
nascut a l’estranger un 34,48% (d’aquests un 48% són 
de l’UE, un 37,82 africans, 11,21 d’Amèrica i un 2,92 
d’Àsia). L’estructura per edats confirma un alt nombre 
de nens i joves amb una població per escolaritzar de 
més de 3.500 alumnes des d’Infantil fins a secundària.

Actualment a Roses hi ha dues Llars d’Infants: el Ca-
valler de Mar i el Franquet, quatre Centres d’Educació 
Infantil i Primària: l’Escola Montserrat Vayreda, l’Es-
cola Narcís Monturiol, l’Escola Els Grecs i Escola Vi-
cens Vives i dos Instituts d’Educació Secundària: l’Illa 
de Rodes i el Cap Norfeu i un Centre Escolar Empordà 
concertat que escolaritza a alumnes d’infantil, primà-
ria i secundària.

Les inversions fetes a Roses han estat una llar d’in-
fants el 2007, l’ampliació aules d’infantil del Vivens 
Vives el 2010, l’ampliació dels IES Illa de Rodes el 
2007 i Cap Norfeu el 2011.

L’Escola Montserrat Vayreda funciona em mòduls des 
de fa 5 anys, els terrenys per la nova escola estan ad-
judicats i cedits al Departament d’Ensenyament i en 
aquests moments s’està fent el projecte.

Les retallades aquests dos darrers anys que han com-
portat la pèrdua de més de deu professionals i un aug-
ment del nombre d’alumnes d’entre un 5 i el 10%, fa 
que la qualitat en l’ensenyament en surti perjudicada. 
El pla d’autonomia de centre va deixar de rebre la do-
tació econòmica 2012-13 fixada amb 8.300 euros per 
centre.

El retard del cobrament de les beques fa que en alguns 
casos es deguin des de setembre i altres des d’octubre i 
novembre de l’any passat, comportant que les escoles, 

Ampas i empreses de menjador pateixin forts desequi-
libris econòmics. Aquest curs 2012-13 cap família s’ha 
pogut beneficiar de les beques de material. Així ma-
teix també s’ha retallat en la neteja dels centres.

A més, els canvis en les polítiques de substitucions del 
Departament d’Ensenyament ha fet que aquest curs a 
Roses no s’hagin pogut dur a terme les tasques progra-
mades durant unes 990 hores, en les quals s’han deixat 
de fer informàtica, desdoblaments, suports, educació 
especial, audició i llenguatge, reforços, aula d’acolli-
da, i classes de matemàtiques, llengües, biologia, fí-
sica, etc.

Alhora, la reducció de personal en els serveis edu-
catius externs que permeten la diagnosi i el tracta-
ment d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials 
(EAP, CREDA, LIC..) ha provocat una disminució de 
la dedicació horària d’aquests professionals als dife-
rents centres educatius de la vila.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Garantir que en el curs 2013-2014 les retallades no 
perjudiquin a les hores lectives dels alumnes.

2. Elaborar un Pla d’Inversions 2014/20 que prioritzi 
el CEIP Montserrat Vayreda que ja disposa de terrenys 
cedits i en fase de redacció del projecte.

3. Elaborar un Pla Educatiu de Roses curs 2013/14 li-
derat pel Departament d’Ensenyament amb l’Ajunta-
ment i el Consell Escolar Municipal, que contingui: 

a) Un pla de plantilles per a garantir la qualitat, la 
equitat i l’atenció a la diversitat

b) Una proposta de beques menjador que permeti ga-
rantir la suficiència nutricional en l’àpat del migdia a 
tots els nens, nenes i joves de Roses.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fàbrega, diputades, 
del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la depuradora d’aigües re-
siduals de Sant Jaume d’Enveja

Tram. 250-00573/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Des de fa més d’un any, el municipi de Sant Jaume 
d’Enveja compta amb una estació depuradora destina-
da a sanejar les aigües residuals, que va tenir un cost 
de quatre milions d’euros finançats per la Societat Es-
tatal ACUAMED dins el «Programa de Saneamiento 
de aguas residuales urbanas - PSARU 2002». D’aques-
ta manera es donava compliment a la directiva marc 
europea de 2005 on s’estableix que tots els nuclis de 
població inferiors a 2.000 habitants estan obligats a 
depurar les seves aigües residuals, com així també ho 
contempla l’ACA en la seva planificació fins a 2014. La 
infraestructura però, segueix aturada, sense entrar en 
funcionament, per un desacord en la titularitat i la ges-
tió de la mateixa. Enmig d’aquesta situació, Sant Jau-
me d’Enveja ha continuat abocant les aigües residuals 
al riu Ebre, fet que ha comportat que la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre demani a l’Ajuntament una pe-
nalització per no purificar les aigües de 15.000 euros 
(cànon anual + penalització), quan la localitat paga ja 
el cànon de sanejament a l’ACA mitjançant els rebuts 
de l’aigua potable.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a signar immediatament amb el Govern de l’Es-
tat el conveni per tal de procedir a la immediata posa-
da en funcionament, en el termini de tres mesos, de la 
depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume d’Enveja.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 145/X, sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre

Tram. 250-00574/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, Rocío Martínez-

Sampere Rodrigo, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari Socialista, Anna Simó i Castelló, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Santi 

Rodríguez i Serra, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 20318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent reclamant es doni compliment a la resolució par-
lamentària de mantenir les dues línies de P3 a l’Escola 
Joan Coromines de Mataró per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 16 de maig de 2013, la Comissió d’Ense-
nyament del Parlament de Catalunya, va aprovar per 
unanimitat una resolució en el sentit d’instar al govern 
de la Generalitat –Departament d’Ensenyament– a 
«Mantenir les dues línies de P3 a l’escola Joan Coro-
mines de Mataró d’acord amb els resultats del procés 
de preinscripció al centre educatiu i al conjunt de la 
ciutat de Mataró.»

Aquesta resolució es fonamentava en el fet, conegut 
i no negat, que s’havien produït 42 peticions de pre-
inscripció en aules de P3 de l’escola Joan Coromines 
de Mataró, durant el període de preinscripció pel curs 
2013-2014, i a més constava la voluntat unànime del 
Consistori mataroní que es mantinguessin aquestes 
dues línies, com a forma de donar una millor oferta 
d’educació a l’àmbit centre i eixample de la ciutat de 
Mataró i per tal de garantir la continuïtat de quatre es-
coles públiques en aquest àmbit.

Aquesta resolució va ser acollida amb gran satisfacció 
i reconeixement tant per la comunitat educativa –pa-
res, mares, professorat, etc. del CEIP Joan Coromines 
de Mataró, com pel conjunt del govern i de les forces 
polítiques de l’Ajuntament de Mataró, i va ser saludat 
com un acord que demostrava la validesa de l’acció 
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política parlamentària com a resposta a les justes peti-
cions de les famílies i la comunitat educativa.

No obstant això, i de forma absolutament incompren-
sible i el dia següent, el Director de Serveis Territori-
als d’Ensenyament, Sr. Vicenç Garcia, va fer declara-
cions a Mataró Ràdio i va ratificar telefònicament a la 
direcció del l’escola Joan Coromines, assegurant que 
el Coromines comptaria amb una sola línia de P3 en el 
curs 2013-2014, atès que pensaven mantenir la plani-
ficació tal com tenien previst des d’abans del període 
de preinscripció –concretament segons s’ha sabut des-
prés des de primers de gener de 2013– i no pensaven 
canviar-ho, per més que el Parlament de Catalunya ho 
hagués aprovat per unanimitat.

Lamentablement, la Consellera d’Educació Sra. Irene 
Rigau s’ha mantingut en la mateixa postura, donant 
tota mena d’arguments tal i com ella mateixa va trans-
metre als portaveus dels grups municipals de Mataró 
el passat 23 de maig, reunió realitzada a petició dels 
propis grups davant la resposta donada pels serveis 
territorials dies abans. Tot i aquesta posició, malgrat 
el mateix grup parlamentari de Convergència i Unió 
que dóna suport al govern, hagués donat suport a la 
resolució del Parlament, i sense fer cas al que li ha de-
manat expressament l’Ajuntament de Mataró, per car-
ta del seu Alcalde Sr. Mora adreçada a la Consellera 
d’Educació, requerint-la per tal que es mantinguessin 
les dues línies de P3 a l’escola Joan Coromines «en la 
màxima brevetat possible i dins els terminis establerts 
en el procés...d’acord amb els resultats del procés de 
preinscripció al centre educatiu i al conjunt de la ciu-
tat... i que la resolució presa al Parlament ha estat molt 
ben rebuda a la ciutat i a l’Ajuntament de Mataró per-
què dóna satisfacció a les demandes dels pares i ma-
res i a les que l’Ajuntament també ha traslladat darre-
rament»; també es remarca que «l’acord és fruit d’un 
consens polític i d’una posició unànime tant dels grups 
municipals de l’Ajuntament com els parlamentaris».

La comunitat educativa de l’escola Joan Coromines 
ha expressat la seva total confiança en la validesa de 
la democràcia parlamentària i per tant en la preemi-
nència de les resolucions aprovades pel Parlament de 
Catalunya en relació a les actuacions a seguir pel go-
vern, en aquest cas el Departament d’Ensenyament, 
tant més quan es donen els requisits previstos en la 
resolució aprovada unànimement, i no poden creure 
que la Consellera d’educació desatengui una resolució 
unànimement aprovada pel Parlament de Catalunya, el 
que considerem com una alteració i un nou precedent 
preocupant de les relacions entre el Parlament i el Go-
vern i de les funcions assignades.. Desoïment que es 
produeix en altres resolucions i mocions aprovades pel 
Parlament sobre planificació escolar, oferta de línies i 
no tancament de centres educatius.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nants presenten la següent: 

Proposta de resolució

1.-El Parlament de Catalunya insta al Departament 
d’Ensenyament a donar compliment i aplicar, de for-
ma immediata, sense cap mena d’excuses ni dilacions 
la resolució aprovada de forma unànime per la Comis-
sió d’ensenyament el passat 16 de maig de 2013, en el 
sentit d’instar al govern de la Generalitat –Departa-
ment d’Ensenyament– a «Mantenir les dues línies de 
P3 a l’escola Joan Coromines de Mataró d’acord amb 
els resultats del procés de preinscripció al centre edu-
catiu i al conjunt de la ciutat de Mataró», per donar-se 
les condicions requerides, tal com ha comunicat per 
escrit l’Ajuntament de Mataró, «d’acord amb els resul-
tats del procés de preinscripció al centre educatiu i al 
conjunt de la ciutat...».

2. El Parlament de Catalunya rebutja que el Govern 
hagi manifestat públicament que no complirà les re-
solucions del Parlament sobre oferta de línies de P3 
i de no tancament de centres per al pròxim curs, que 
ha aprovat per majoria àmplia en exercici de les seves 
funcions de control i impuls de l’acció de Govern, i 
insta el Govern a donar-ne compliment immediat.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Joan Mena Arca, portaveu adjunt, i Salvador Milà i 
Solsona, diputat, del GP ICV-EUiA; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo i Alícia Romero Llano, diputades, 
del GP SOC; Anna Simó i Castelló i Pere Aragonès i 
Garcia, diputats, del GP ERC; Santi Rodríguez i Ser-
ra i Juan Milián Querol, diputats, del GP PPC; Carlos 
Carrizosa Torres, diputat del GP C’s; Quim Arrufat 
Ibáñez, diputat del GP Mixt
 

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat 16 de maig el DOGC publicava l’Ordre 
BSF/83/2013, de 29 d’abril, per la qual s’aproven les 
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bases i s’obre la convocatòria per a la concessió dels 
ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb 
discapacitat per a l’any 2013.

Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts eco-
nòmics necessaris per al desenvolupament de l’autono-
mia personal de les persones amb discapacitat, física, 
psíquica o sensorial, amb mesures compensatòries per 
tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la 
integració social.

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reco-
negut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i 
que compleixin les condicions i els requisits que s’es-
pecifiquen a les bases.

Segons la mateixa Ordre La quantia màxima inicial-
ment disponible és d’1.000.000 d’euros.

L’any 2012 segons l’Ordre BSF/26/2012, de 15 febrer, 
la quantia per aquests ajuts era de 13.800.000 euros.

Això significa una retallada d’aquests ajuts 92,8% 

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

Proposta de resolució

1. El Parlament constata les greus conseqüències sobre 
les condicions de vida que suposen les retallades en les 
polítiques socials, sanitàries, educatives i de la Llei de 
la Dependència en les persones amb discapacitat i les 
seves famílies.

2. El Parlament insta al Govern a

a) Ampliar els diners destinats a la convocaria per a la 
concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les 
persones amb discapacitat per a l’any 2013, i garantir 
com a mínim la mateixa quantia del 2012

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

Palau del Parlament, 27 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat 24 de maig va sortir publicada al DOGC l’Or-
dre BSF/91/2013, de 17 de maig, per la qual s’aproven 
les bases per a la concessió de l’ajut econòmic per a fa-
mílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, 
tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la 
unitat familiar, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de 
l’ajut econòmic per a famílies en què hagi tingut lloc un 
naixement, adopció, tutela o acolliment de l’1 de gener 
de 2013 fins al 31 de desembre de 2013 (ambdues dates 
incloses) i que no superin un determinat nivell d’ingres-
sos de la unitat familiar, d’acord amb el que estableix 
l’annex, i obrir la convocatòria per a l’any 2013.

La quantia s’hi destina per al 2013 és de 2.500.000 eu-
ros mentre que a l’any 2012 s’hi va destinar una parti-
da de 4.000.000 euros. Això suposa una retallada 38% 
d’aquest ajuts.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament insta al Govern a

a) Ampliar els diners destinats a la convocaria per a la 
concessió dels ajuts econòmics per a famílies en què 
hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolli-
ment, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar 
per a l’any 2013, i garantir, com a mínim, la mateixa 
quantia del 2012.

b) Informar a la Comissió de Benestar i Família d’aques-
ta cambra dels motius que han portat al Departament a 
prendre la decisió de retallar un 38% aquests ajuts.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Osona
Tram. 250-00577/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut va fixar l’1 d’abril de 2008 
un nou model d’urgències a la comarca, on es van cen-
tralitzar tots els serveis nocturns a l’Hospital General 
de Vic, a través del telèfon 061, i es va potenciar l’as-
sistència a domicili. Des de llavors, totes les urgències 
nocturnes de 10 àrees bàsiques de la comarca d’Osona 
(Torelló, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltre-
gà, Sant Quirze de Besora, Vic Nord, Vic Sud, Santa 
Eugènia de Berga, Tona i Centelles) s’atenen de for-
ma centralitzada de forma exclusiva a l’Hospital Ge-
neral de Vic. El nou sistema va néixer envoltat d’una 
gran polèmica entre la Generalitat i la majoria d’ajun-
taments de la zona.

El sistema CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària que s’ha aplicat a Osona centralitzant en un únic 
punt d’atenció durant les nits s’aplica en gran àrees ur-
banes i ben comunicades, i no en territoris amb nu-
clis de població aïllats i amb majors dificultats en l’ac-
cés al servei d’urgències, com és el cas d ela comarca 
d’Osona. El 2008 el sindicat CCOO va recórrer el nou 
model del servei d’urgències nocturnes ja que s’in-
complia la disposició per la qual no es pot tardar més 
de 30 minuts entre qualsevol dels punts on es dona co-
bertura i el punt on es fa l’atenció mèdica continuada.

El passat mes de novembre de 2012 el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC) va revocar, fent 
seus els arguments de la sentència de primera instàn-
cia, el conveni per a la gestió de la atenció continuada i 
d’urgències a Osona perquè no compleix la normativa.

Després del recurs judicial, el TSJC ha donat la raó al 
sindicat CCOO per dues raons. En primer lloc, per-
què es considera que l’Hospital General de Vic presta 
servei a 10 àrees bàsiques (Torelló, Manlleu, Roda de 
Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de Besora, 
Vic Nord, Vic Sud, Santa Eugènia de Berga, Tona i 

Centelles), quan el màxim establert per la llei són sis. 
I alhora el temps de trasllat des d’alguns municipis su-
pera la mitja hora amb mitjans de transport habituals. 
En concret, la resolució considera que els ciutadans de 
Tavertet, Rupit, Pruit, Sobremunt, Vidrà, Sant Boi de 
Lluçanès, Alpens i Cantonigròs triguen entre 34 i 45 
minuts per arribar a l’Hospital General de Vic.

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: 

Reobrir un punt del servei nocturn d’urgències d’aten-
ció primària a la comarca d’Osona als CAP de Man-
lleu o Torelló per tal de garantir la cobertura sanità-
ria necessària en aquells municipis més allunyats de 
l’Hospital General de Vic, tal i com reclama la senten-
cia del TSJC.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la denegació 
dels permisos d’investigació Calaf C per a 
l’extracció de carbó i d’urani

Tram. 250-00578/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 20359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Laura Massana 
Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Sara 
Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup 
Mixt, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
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Exposició de motius

El 25 de juliol de 2011, l’empresa Minera de Río 
Alagón, S.L (amb Berkeley Resources Ltd. com a em-
presa matriu) va sol·licitar davant la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Genera-
litat de Catalunya, un permís d’investigació denominat 
«Calaf C», per Carbó, Secció D, al que li va corres-
pondre l’expedient 10303.

El mateix dia també es va sol·licitar un permís d’inves-
tigació denominat «Calaf C», per a urani, Secció D, 
al que li va correspondre l’expedient 10304. La super-
fície sol·licitada pels dos permisos és la mateixa per-
què ambdós substàncies poden ser explotades al ma-
teix temps i espai ja que l’Urani també està contingut 
en les capes de lignit, segons l’empresa interessada en 
l’explotació.

Aquest projecte afecta 7.170 hectàrees (239 quadrí-
cules mineres) dels municipis de Calaf, Sant Martí 
de Sesgueioles, Castellfollit de Riubregós, Calonge 
de Segarra, Els Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera, 
Veciana i Pujalt, tots ells compresos a la comarca de 
l’Anoia i també afecta el municipi de la Molsosa a la 
comarca del Solsonès. Els principals rius afectats per 
aquest projecte són el Sió i el Llobregós, afluents del 
Segre, i l’Anoia i el Rajadell, afluents del Llobregat i 
del Cardener, respectivament.

L’urani de Calaf, va ser descobert per la Junta d’Ener-
gia Nuclear ja als anys 1964 i 1975 dins un programa 
nacional d’investigació de minerals d’urani en roques 
sedimentàries d’origen continental, per tant, ja existia 
i existeix una seguretat per part de l’empresa de que en 
aquesta zona de Catalunya hi ha un sediment de carbó 
i d’urani. L’Alta Anoia, històricament denominada Al-
ta Segarra, amb centre a Calaf, on al llarg dels segles 
xix i xx foren explotats els seus carbons de tipus lignit 
de mala qualitat, fou declarada zona de reserva especi-
al per la Junta de Energia Nuclear, essent denominada 
«Zona 46».

Als anys 70 del segle passat va iniciar-se el tancament 
de les mines, acabant en la darrera fase amb l’obertura 
d’una gran mina a cel obert, que va aixecar les protes-
tes de la població, pagesos i veïns, per la enorme inci-
dència dels treballs en la vida i el desenvolupament de 
la zona. En aquell moment, es va plantejar l’explotació 
també de l’urani, fent-se uns primers treballs de pros-
pecció que van resultar no només infructuosos, sinó 
també generadors d’un unànime moviment de rebuig 
per part de la població. De tot allò, només van quedar 
com a testimonis grans extensions mineres abandona-
des, enormement degradades i que mai van complir la 
normativa de restauració mediambiental.

Avui es torna a plantejar recuperar aquell projec-
te abandonat, polèmic i que, ben segur, tornarà a ge-
nerar el rebuig de la població, a la qual només pot 
portar nous perjudicis: L’extracció d’urani al subsòl

suposa introduir a la biosfera productes radioactius 
que romanen retinguts a la capa terrestre de forma se-
gura, contribuint a l’enverinament radioactiu dels mi-
nerals naturals. Així per exemple, al 2005 es van ne-
cessitar 41.595 tones de mineral d’urani al món, que 
van exigir remoure entre 6 i 7 milions de tones de mi-
neral d’urani que posteriorment han de transportar-se 
a les fàbriques de minerals concentrats (segons els in-
formes de World Uranium Mining). En aquestes fàbri-
ques s’obtenen unes 1.000 tones d’òxid d’urani, gene-
rant en aquest procés més d’un milió de tones de residu 
sòlids i líquids, que contenen el 85% de la radioactivi-
tat original del mineral. Aquests materials romanen al 
voltant de les fàbriques emulsionant radó-222 a l’aire i 
lixiviant productes radioactius a les aigües superficials 
i subterrànies durant segles.

L’urani és la matèria prima que alimenta les centrals 
nuclears, les quals són una fàbrica de plutoni-239, un 
element extremadament tòxic (química i radioactiu) 
inexistent a la biosfera i per tant incompatible amb la 
mateixa. També es fabrica urani-238 o empobrit. No-
més cal recordar els fatídics accidents de Chernobyl, 
Three Miles Island a Pensilvània i Fukushima entre 
molts altres de no tanta magnitud però no per això 
menys greus.

Malauradament, es continuen permetent investigaci-
ons i/o donant permisos d’extracció ja sigui per pros-
peccions d’urani o d’hidrocarburs no convencionals, 
que necessàriament han d’emprar l’agressiva tècni-
ca del fracking, quan en realitat tenim tot un ventall 
d’energies netes i renovables per descobrir i imple-
mentar de forma distribuïda. No hi ha necessitat ni tan 
sols de donar permisos d’investigació si la Generalitat 
té clar a hores d’ara, com ho té bona part de la ciutada-
nia i molts experts/es a nivell internacional i nacionals, 
que aquestes prospeccions i extraccions són nocives 
per a la salut de la fauna i la flora, els aqüífers i les per-
sones que viuen a les comarques afectades. No hi ha 
cap necessitat per tant, de donar permisos de prospec-
ció si no apostem per les nuclears i sí per les energies 
renovables distribuïdes: solar, hidràulica, eòlica i bio-
massa. No hi ha cap necessitat, i avui encara és menys 
oportú que mai, d’obrir la porta a una investigació que, 
a fi de comptes, deixa en mans del Govern espanyol el 
domini de les autoritzacions i regulació de la posterior 
explotació, amb la sensibilitat per la població i el medi 
natural que ja coneixem i limitant un cop més el dret a 
decidir sobre el futur del territori que expressa la ma-
joria del poble català.

A tot això, cal tenir en compte que els municipis afec-
tats han fet importants esforços pel que fa al turisme 
de proximitat i la valorització del seu paisatge, tam-
bé s’han donat importants inversions del Consorci de 
l’Alta Anoia en aquest sentit (la major part públiques) 
que han possibilitat la proliferació de cases rurals d’al-
ta qualitat així com projectes d’emprenedoria turística
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importants com la «Vall del Llobregós» i «Territori de 
Masies». Les prospeccions de carbó i urani posarien 
en seriós perill aquesta activitat econòmica ja existent 
i que alhora resulta més sostenible.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Denegar els permisos d’Investigació denominats 
Calaf C per a Carbó i per a Urani amb número d’expe-
dient 10303 i 10304 respectivament.

2. Donar compliment a l’acord del parlament adop-
tat per unanimitat de redactar un Pla de revitalització 
econòmica de les comarques catalanes que tenen cen-
trals nuclears a fi de preveure la seva substitució.

3. Exigir al Govern de l’Estat la revocació del Decret 
que anul·la les primes a les energies renovables per tal 
que a Catalunya es puguin aprofitar els recursos propis 
renovables com el sol, el vent i la biomassa per contri-
buir als objectius de la Unió Europea de comptar amb 
el 20 % d’energia renovable l’any 2020

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Xavier Sabaté 
i Ibarz, diputat, del GP SOC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu, Laura Massana Mas i Sara Vilà Galan, dipu-
tades, del GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ramos, 
portaveu, i Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt, del 
Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Fundació Hospital Sant Bernabé, de Ber-
ga, en un consorci públic

Tram. 250-00579/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Laura 
Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital de Berga és una institució sanitària de la 
comarca del Berguedà amb una llarga història que co-
mença a l’edat mitjana. Des de 1980 és un òrgan ad-
ministratiu de l’Ajuntament de Berga qui n’assumeix 
la màxima responsabilitat. L’Hospital forma part de la 
XHUP i la major part dels seus ingressos provenen del 
concert de l’assistència sanitària amb el CatSalut.

La Junta del Patronat està formada, fins ara, per 
l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Ber-
guedà, el Bisbat de Solsona i una representació de la 
ciutadania.

El passat 5 de juny el Patronat de l’Hospital Sant Ber-
nabé va acordar iniciar el procés modificar el règim 
del centre per esdevenir Fundació Privada. Segons es 
va informar la major part de membres del nou Patro-
nat seran representants d’entitats privades: Col·legi de 
Metges, personal d’infermeria, associacions empresa-
rials i sindicals, entre d’altres possibles participants, 
que probablement hauran de fer una aportació inicial 
de capital a la nova fundació. El patrimoni de l’Hospi-
tal continuarà a mans de l’Ajuntament de Berga.

Per assolir l’objectiu que l’Hospital Sant Bernabé deixi 
de ser un òrgan administratiu de l’Ajuntament de Ber-
ga, la fórmula jurídica de Fundació Privada és una de 
les possibles solucions a implementar, però no l’úni-
ca. Aquesta fórmula pot obrir la porta a la participació 
d’empreses i requereix d’una aportació inicial de capi-
tal per part dels membres del patronat, sense que que-
di clar que el control del centre i els seus objectius són 
clarament públics.

La figura del Consorci Públic garanteix plenament 
que l’Hospital és públic i que en els seus òrgans de 
Govern hi participen l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal, com fins ara, i el CatSalut que és qui de fet 
financïa l’Hospital a través del concert, així com una 
representació dels treballadors i de la ciutadania. La 
declaració de mitjà propi de la Generalitat en els es-
tatuts del centre garanteix una participació del 50% 
com a mínim del CatSalut i que el servei sanitari que 
presta no es podrà sotmetre licitar mitjançant un con-
curs públic.

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. Proposar a l’Ajuntament de Berga la constitució de 
l’ens Fundació Hospital Sant Bernabé en un consorci 
públic amb la participació del CatSalut, de l’Ajunta-
ment de Berga, del Consell Comarcal i d’una represen-
tació dels treballadors de l’Hospital i una representa-
ció de la ciutadania.
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2. Impulsar que en els estatuts del consorci públic es 
declari l’Hospital comarcal de Berga com a mitjà pro-
pi de la Generalitat.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, Laura Massa-
na Mas, diputats, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del règim de transició que estableix la dis-
posició transitòria de l’Ordre de l’Estat 
EHA/2899/2011, de transparència i protec-
ció del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

Segons «Orden EHA/2899/2011 de Transparencia y 
Protección del cliente de servicios bancarios», el 29 de 
abril de 2012, diversos tipus d’interès de referència van 
deixar de ser oficials. El Banc d’Espanya confirma que 
el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres 
anys, per adquisició d’habitatge lliure, concedits per 
les caixes d’estalvi (IRPH-Caixes); el Tipus mitjà dels 
préstecs hipotecaris a més de tres anys, per adquisició 
d’habitatge lliure, concedit pels bancs (IRPH-Bancs) i 
el Tipus actiu de referència de les caixes d’estalvi (Ti-
pus CECA) ja no es poden aplicar a nous crèdits, sense 
fer referència a l’IPH-Entitats. En aquesta data hauria 
d’entrar en vigor la normativa aprovada pel Consell de 
Ministres el 28 d’octubre de 2011 segons la disposició 
cinquena d’entrada en vigor de l’ordre.

Tot i que van deixar de ser oficials, davant la inexis-
tència d’un índex que els substitueixi, el banc d’Espa-
nya l’ha seguit publicant. Conseqüentment, les entitats 
financeres han seguit aplicant-los en els préstecs als 
contractes dels quals estava previst.

La substitució dels índexs en els préstecs afectats per 
l’Ordre EHA/2899/2011 depèn d’un Règim de Transi-
ció, que ha d’elaborar i aprovar el Govern, que encara 

no s’ha fet. El Govern s’aprofita d’una redacció confo-
sa i qüestionable de la disposició transitòria única de la 
citada norma, per vulnerar el sentit en el que fou dicta-
da, que no era altra que marcar el termini d’un any per 
tal que ja no existissin aquests índexs que mai haurien 
d’haver existit. La manca d’acció del Govern fa que 
s’allargui aquesta injustícia i suposi que els ciutadans 
no es vegin beneficiats pel descens de la Euríbor i, evi-
dentment, beneficia a la banca.

Entenem que la desaparició d’aquest índex ha de rea-
litzar-se de manera que representi pels afectats un es-
talvi important en les quotes. Com exemple, l’IRPH de 
bancs va finalitzar el mes de març al 3,219%; el de les 
caixes, a 3,796%, mentre que els de la CECA va tancar 
a 5,75%. El nou índex dependrà de la discrecionalitat 
del Govern. Vist la seva forma d’actuar fins ara, no 
existeix garantia que l’índex que s’estableixi sigui al-
ternatiu, just i beneficiós per a les persones afectades. 
En aquest sentit, s’hauria de tenir en compte que algu-
nes entitats haurien establert en els seus contractes una 
alternativa a l’IRPH que consistia l’Euríbor+1, com a 
índex que pot satisfer a les dues parts, entitat i client.

Davant la manca d’un règim de transició, el Banc d’Es-
panya va estipular el passat 30 d’abril que continuarà 
actualitzant-los, segons una nota informativa sobre la 
publicació de determinats tipus d’interès de referència 
dels préstecs hipotecaris a tipus variable. La nota es 
reveladora en diversos aspectes. Es seguirà publicant 
l’índex «al menys» fins al 6 d’octubre de 2013, data 
en què la transitòria única de l’Ordre preveu que es 
deixi de publicar. Però ni tan sols desprès del 6 d’octu-
bre de 2013, es garanteix que deixin de ser aplicables 
als préstecs, ja que depèn de l’existència del règim de 
transició. La nota explica que «el Govern treballa per 
a que el 6 d’octubre de 2013 s’hagi aprovat el règim 
de transició d’aquests tipus», però no garanteix que es 
disposi d’ell.

Els afectats per la IRPH s’han posat en contacte per 
diversos mitjans amb el Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat, el Tresor Públic i el Banc d’Espanya, inten-
tant clarificar quan durarà l’elaboració d’aquest Règim 
de transició, comprovant una alarmat manca de coor-
dinació i responsabilitat de les administracions impli-
cades. En el punt cinquè de la resposta a la pregunta al 
Govern amb resposta escrita amb número d’expedient 
184/021292, sobre desaparició de l’IRPH, el Govern 
afirma que el règim de transició està en fase d’estudi 
i no concreta cap tipus de calendari per la seva apro-
vació.

Vista l’actitud del Govern fins al moment, tot fa pensar 
que el règim de transició es demorarà tant com sigui 
possible i que el propi règim serà el més beneficiós per 
allargar-ne l’ús per part de les entitats.

També s’ha de tenir present que moltes entitats finan-
ceres estan començant a oferir el canvi dels contractes 
a les persones que es beneficiarien de la fi dels IRPH 
per altres productes. Com en la majoria d’ocasions, 
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quan es tracta de productes financers (com en la col-
locació de preferents, subordinada, SWAP, comissi-
ons, etc.) les entitats estan utilitzant estratègies comer-
cials agressives, així com l’engany, inclosa la coacció, 
per firmar aquestes noves condicions. Hauria de ser 
funció del supervisor i del Govern, també, vetllar pels 
interessos de les persones hipotecades davant aquest 
intent de la banca de seguir mantenint la seva condició 
de privilegi.

El sistema hipotecari espanyol es caracteritza per la 
seva opacitat, necessària per tal de poder seguir impo-
sant condicions abusives que beneficien a les entitats 
financeres. Per tant, no existeixen dades oficials sobre 
el nombre de persones afectades per aquest tipus d’ín-
dex. Tanmateix, algunes fonts de portals i entitats que 
assessoren a usuaris estimen que podria oscil·lar en-
tre el 10% i el 15% del total de préstecs destinats a la 
compra d’immobles. Aproximadament entre un milió 
i un milió i mig de persones estarien afectades. Una 
xifra de ciutadans suficientment elevada com per a que 
el Govern els doni l’espatlla.

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 fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal 
que: 

1) Aprovi, abans de finalitzar el present període de 
sessions, el Règim de transició definit en la disposi-
ció transitòria única de la Orden EHA/2899/2011 de 
Transparencia y Protección del cliente de servicios 
bancarios.

2) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + 1%, 
per tal que els usuaris i usuàries de préstecs amb ín-
dexs variables que desapareixen es beneficiïn també 
del notable descens de l’Euríbor.

3) Supervisi, conjuntament amb el Banc d’Espanya, 
les revisions dels contractes que estan portant a ter-
me algunes entitats financeres amb l’objectiu de se-
guir aplicant tipus desproporcionats i injustos després 
de l’entrada vigor de l’ordre EHA/2899/2011, així com 
totes les pràctiques abusives de les entitats financeres 
espanyoles denunciades reiteradament per la Comissió 
Europea.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Núria Parlón Gil diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Bufalà II ocupa actualment mòduls prefabri-
cats totalment insuficients per impartir classes amb 
normalitat. La construcció de la nova escola havia 
d’estar finalitzada el mes de gener d’enguany

Llavors el departament d’Ensenyament va informar 
que la data seria el mes d’abril de 2.012 i finalment es 
parlava del mes de setembre.

La realitat, ara per ara, és: queden menys de quatre 
mesos per a l’inici del proper curs escolar, l’edifici de 
l’escola encara no s’ha acabat i el seu ritme de cons-
trucció és molt lent, això sumat al període de vacances 
estival que realitzen les empreses.

D’altra banda el nou grup de nens de P3 per el proper 
curs 2013-2014 no disposa d’espai als mòduls i l’espai 
físic que ocupen actualment els esmentats mòduls que 
conformen l’escola és clarament insuficient i impossi-
ble d’ampliar.

Les necessitats i dificultats amb les que es trobaren els 
equips docents a l’inici del proper curs derivades de la 
manca de finalització de les obres ja iniciades provo-
caren situacions de precarietat no desitjables als nens 
i nenes que formen part d’aquesta comunitat educati-
va, es tot això el que fa urgent i totalment prioritària 
la finalització d’aquestes obres per tal que es pugui co-
mençar amb normalitat el curs 2013-2014 a les noves 
instal·lacions.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Finalitzar la primera fase de la construcció de la 
escola Bufalà II de Badalona abans de finals del mes 
d’agost de 2.013, tot urgint a l’empresa que te assigna-
da l’obra i que l’escola sigui dotada del material neces-
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sari per que és puguin impartir classes a partir del 12 
de setembre d’aquest any.

2. Què la segona i definitiva fase en la construcció de 
l’escola Bufalà II estigui acabada a finals de desembre 
de 2013.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, Núria Parlón Gil, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de l’Escola Bada-
lona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Núria Parlón Gil diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Badalona Port, està ubicada entre el barri del 
Gorg de Badalona i el barri Progrés en el límit entre 
tots dos.

L’escola es va ubicar inicialment al costat de la Ram-
bla del Gorg, zona que forma part del projecte del Port 
de Badalona, Zona que està pendent de desenvolupa-
ment i on aniran en els propers anys més de 850 fa-
mílies a viure-hi, a banda de tot el desenvolupament 
actual de la zona del front marítim de Badalona on 
més de 2.000 famílies han anat a viure en els darrers 
sis anys. Per tant, es fa absolutament necessari aquest 
nou equipament educatiu que fins ara resta ubicat en 
mòduls que donen un caràcter de provisionalitat més 
que d’una veritable aposta per un projecte educatiu to-
talment necessari a la esmentada zona.

Actualment és una escola d’una sola línia i té des de 
P3 fins a segon de primària, i creix cada any amb un 
mòdul sent l’espai que ocupa actualment clarament in-
suficient i amb moltes dificultats per la seva ampliació 
futura derivades d’una fàbrica ubicada al costat de la 
instal·lació educativa pendent d’expropiar l’expedient 
de la qual es resoldrà a finals de l’any en curs.

Des del grup Parlamentari Socialista creiem que 
s’hauria de resoldre la ubicació definitiva de l’escola 

i procedir a la licitació de les obres durant el proper 
curs escolar 2.013 - 2.014.

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

Proposta de resolució

El Parlament al Govern de la Generalitat a licitar 
l’obra corresponent a la construcció de l’escola Bada-
lona Port de Badalona durant el curs 2013 - 2014.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, Núria Parlon Gil, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona
Tram. 250-00583/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Núria Parlón Gil diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

L’escola Lola Anglada de Badalona està actualment 
en fase de construcció lamentablement inacabada i fo-
ra dels terminis inicialment previstos. La Consellera 
d’ensenyament el passat mes de març de 2.013, en res-
posta escrita a una pregunta d’un altre grup parlamen-
tari d’aquesta Cambra va informar que: 

«L’execució de les obres de la primera fase de cons-
trucció de la nova Escola Lola Anglada del municipi 
de Badalona (1 línia d’educació infantil més 3 aules) 
van començar l’any 2009, i van finalitzar l’any 2010.

Les obres de la segona fase de construcció de la nova 
escola (ampliació a 2 línies de primària) es van ini-
ciar el 25 de juny de 2012, i el Departament d’Ense-
nyament té prevista la finalització d’aquestes durant el 
mes d’agost de 2013».

No obstant això, el passat 22 de maig es publica al 
BOPC una altre resposta de la Consellera a una altre 
grup d’aquesta cambra on afirma els següent: 
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«Les obres de la segona fase de construcció de la nova 
escola (ampliació a 2 línies de primària) es van iniciar 
el 25 de juny de 2012 i la previsió d’acabament és oc-
tubre de 2013.

Les obres de la tercera fase de construcció, es va adju-
dicar el 25 d’abril de 2013 i té previsió d’acabament al 
desembre de 2013.»

Donat el canvi de dates de finalització de les obres 
en les diferents respostes de la Consellera, amb poc 
temps de diferència. Els pares i mares dels nens i ne-
nes que actualment formen part de la comunitat edu-
cativa de l’escola Lola Anglada de Badalona, temen 
que les obres no estiguin acabades per l’inici del curs 
escolar 2.013 - 2.014 tal i com s’havia compromès l’ac-
tual Govern de la Generalitat de Catalunya.

La situació en la que es troben els diferents grups de 
primària a l’antiga edificació de l’escola Lola Anglada 
de Badalona fa que sigui impossible desenvolupar el 
projecte educatiu amb normalitat. Tan els pares i les 
mares dels nens i nenes que formen part de la comu-
nitat educativa com el claustre de professors i profes-
sores no entenen l’endarreriment constant que ha patit 
aquesta construcció i temen que un nou endarreriment 
en les obres que actualment s’estan realitzant.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Que les obres de l’edifici nou d’ampliació correspo-
nents a la segona fase del Lola Anglada a dues línies 
d’infantil i primària hi hagi els espais suficients (aulari 
acabat) per poder començar el curs 2013-2014 el pro-
per mes de setembre amb la major normalitat possible 
i així deixar d’estar dividits en dos edificis.

2. Finalitzar les obres de la tercera fase el mes de de-
sembre de 2013 tal i com estava previst inicialment 
per tal de fer la resta del trasllat del material educatiu 
durant les vacances de Nadal i a partir del segon tri-
mestre tenir l’escola sencera i a ple rendiment.

3. Que de l’edifici antic de l’escola Lola Anglada situat 
al carrer Jacinto Benavente de Badalona, que sempre 
des del seu origen ha tingut un ús educatiu, és disse-
nyi i elabori un projecte de rehabilitació durant el curs 
2013 - 2014 donades les necessitats educatives deri-
vades del increment de població que es produirà a la 
zona derivat dels nous projectes urbanístics part dels 
quals ja s’han desenvolupat i per tal de que aquesta 
antiga escola sigui un nou institut de ESO adscrit a les 
dues escoles de la zona 6 del mapa d’escolarització.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Núria Parlón Gil, diputades, del GP 
SOC

Proposta de resolució sobre la redacció del 
projecte executiu i la licitació de les obres 
de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00584/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Núria Parlón Gil diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

El barri de Montigalà de Badalona té dues escoles a 
la zona operatives, i un institut. L’escola Joan Coret 
i l’escola Montigalà. A part té l’institut Ventura Gas-
sol, molt antic, del qual també hi havia un projecte per 
integrar-ho a la mateixa zona on està ubicada l’escola 
Montigalà i fer un espai educatiu de 0 a 18 anys.

De fet durant l’anterior legislatura municipal per im-
pulsar aquest espai educatiu el govern de la ciutat de 
Badalona, va inaugurar la llar d’infants Uni Dori, al 
mateix temps que hi varen ubicar l’escola Montiga-
là. En el protocol d’intencions signat amb la Genera-
litat al 2.010 es va acordar fer el trasllat de l’Institut 
Ventura Gassol a la mateixa zona, de fet l’espai que 
ocupa ara l’escola Montigalà és l’espai que ocuparia 
l’institut.

Actualment L’Escola Montigalà es troba ubicada en 
barracons i necessita trasllardar-se a un nou edifici 
que garanteixi les condicions necessàries per una fun-
ció docent normalitzada.

En el marc dels acords entre el departament d’educació 
i l’Ajuntament de Badalona a finals de 2.008, amb du-
es administracions es varen comprometre a augmentar 
el nombre de places escolars públiques a la ciutat de 
Badalona, adequant l’oferta educativa a les necessitats 
existents i construint diferents escoles i instituts.

Entre les mesures que es varen determinar d’aquell 
acord constava la construcció del nou edifici de l’esco-
la Montigalà de Badalona.

El març de 2.010, es va produir un acord de Govern 
amb la finalitat de construir diferents projectes educa-
tius, que presentaven urgència, que per aquest motiu 
es volien prioritzar. En aquest acord de Govern es va 
incloure la construcció de l’escola Montigalà, pensada 
per 225 alumnes.
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El novembre de 2.010 es va iniciar el procés de licita-
ció de les obres, a la que es varen presentar cinc em-
preses, però no es va produir cap adjudicació per raons 
pressupostàries.

En el pressupost de 2.011 no es va incloure la cons-
trucció de la nova escola, encara que si va aparèixer 
una previsió per l’ampliació de mòduls.

Donat que hi ha unes necessitats educatives imme-
diates a resoldre, derivades del deteriorament i la in-
adequació de les instal·lacions actuals, i que l’escola 
tampoc ha estat pressupostada, ni els pressupostos de 
2.012, ni durant l’any 2.013, s’afegeix ara la necessitat 
d’afrontar la necessitat de que es faci l’escola Monti-
galà.

Aquestes instal·lacions s’haurien d’adaptar a normes 
sobre la base dels criteris determinats en el Reial De-
cret 132/2010 del 12 de febrer, pel qual s’estableixen 
els requisits mínims dels centres que imparteixen en-
senyaments de segon cicle de l’educació infantil, pri-
mària i l’educació secundaria obligatòria.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a proce-
dir a la redacció del projecte executiu i a licitar l’obra 
corresponent a l’escola Montigalà de Badalona durant 
el primer trimestre 2.014

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Núria Parlon Gil, diputades, del GP 
SOC

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de P3 a l’Escola Gironella, de Girone-
lla, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 

tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

A l’Escola Gironella de Gironella hi han hagut, de mo-
ment, 37 preinscripcions del nivell P3 i actualment 
aquesta escola només té una línia amb capacitat d’un 
màxim de 25 alumnes. El Departament d’Ensenya-
ment ha donat com a solució que 12 d’aquests alumnes 
siguin inscrits en altres centres del municipi, un altre 
de titularitat pública i un altre de concertat.

L’altre centre de titularitat pública es troba a una dis-
tancia de més de 2 quilometres del nucli on residei-
xen aquests alumnes. Aquesta distancia suposa greus 
incomoditats i un greuge econòmic per a les famíli-
es, ja que no totes elles disposen de vehicle privat pel 
desplaçament i que tampoc existeix transport públic. 
El fet d’haver de fer aquests desplaçaments té un cost 
més que considerable, a més, en alguns casos s’hauria 
d’afegir el cost del menjador. Cal tenir en compte que 
aquest cost seria per tota l’etapa escolar de l’alumne.

Els pares i mares de l’Escola Gironella han iniciat una 
campanya de recollida de signatures, entre altres acci-
ons, com una tancada d’unes hores al centre el passat 
dilluns 10 de juny.

La demanda d’ampliació té el recolzament dels pa-
res i mares del centre com també de l’equip directiu. 
Aquest ampliació de dues línies de P3 pel curs 2013-
2014 seria una mesura puntual i excepcional, ja que 
fins ara l’Escola Gironella ha tingut sempre excés de 
demanda i segons la informació demogràfica, aquesta 
situació no es repetirà en un futur. L’Escola Girone-
lla té l’espai necessari per encabir aquest segon grup 
de P3.

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 desdoblar 
a dues línies de P3, el curs 2013-2014, l’Escola Giro-
nella de Gironella

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Laura Massana Mas, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el servei d’as-
sistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 20583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans.

Exposició de motius

El bon funcionament del Servei d’assistència jurídica 
gratuïta, així com del Servei d’Orientació Jurídica Pe-
nitenciària, és un element clau per tal de garantir la tu-
tela judicial efectiva dels ciutadans. Si bé es fan molts 
esforços tant des del propi servei com des dels profes-
sionals de l’advocacia, per tal de mantenir la qualitat 
de l’assistència jurídica gratuïta, actualment es podri-
en aplicar mesures d’organització i gestió que la fes-
sin més eficient, i caldria assegurar-ne suficiència de 
recursos estable.

Així mateix, en l’àmbit penitenciari, és necessària 
l’adopció de mesures que tendeixin a l’estabilitat labo-
ral del personal de tractament, element fonamental de 
la reinserció.

També en aquest àmbit seria beneficiosa la implemen-
tació del model de participació i convivència que està 
en prova pilot a la presó de Lledoners i que preveu me-
sures que potencien la responsabilitat i compromís de 
canvi de la població reclusa, amb la finalitat de reduir 
la reincidència i incrementar els resultats dels progra-
mes d’intervenció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Prioritzar l’organització i avaluació del funciona-
ment del servei d’assistència jurídica gratuïta i del Ser-
vei d’Orientació Jurídica Penitenciària que coordina el 
Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia catalana, 
per tal de donar garanties del dret de defensa gratuï-
ta, amb suficiència de recursos, introduint criteris de 

gestió eficient tant dels professionals advocats com del 
propi servei.

2. Adequar els criteris de pagament del torn d’ofici a 
la màxima celeritat i requerir al Govern de l’Estat les 
partides necessàries que permetin al Departament de 
Justícia la suficiència de recursos de forma estable i 
segura.

3. Reconèixer el treball de tots els professionals peni-
tenciaris i prioritzar en la política penitenciària l’opti-
mització dels funcionaris de règim en tasques de trac-
tament i reinserció i garantint als 500 professionals de 
tractament la seva estabilitat laboral i com a eix essen-
cial de la reinserció del model penitenciari català.

4. Promoure de manera progressiva la implantació del 
model de gestió penitenciària de mòduls de partici-
pació i convivència, actualment en programa pilot al 
centre penitenciari de Lledoners, estenent-la a la res-
ta de centres penitenciaris de Catalunya, prioritzant la 
seva aplicació en l’obertura dels centres penitenciaris 
de Figueres i el Catllar, la qual es realitzarà en la ma-
jor brevetat possible.

5. Requerir al Departament de Justícia per tal que les 
auditories anuals obligatòries externes que elabora el 
CIRE siguin presentades periòdicament a la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos humans i materials per al manteni-
ment de les activitats del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00588/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Les polítiques públiques en relació a la Memòria for-
men part, de manera normalitzada, del dia a dia dels 
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països del nostre entorn europeu. Són un element im-
prescindible dels sistemes democràtics en la mesura 
en què fan funció de mantenir la presència, a través 
tant del record com de l’anàlisi, del llegat dels que ens 
han precedit, i que ha permès a les generacions actuals 
viure en un context de pau i democràcia.

Una de les aportacions singulars del text de l’Estatut 
de Catalunya referendat al 2006, en aquest sentit, era 
donar naturalesa de competència a les polítiques so-
bre la Memòria i per tant assegurar que la Generali-
tat donés dimensió i continuïtat a una política pública 
que millora la qualitat del nostre sistema institucional 
i que permet que unes generacions es relacionin amb 
les generacions precedents. Aquest havia estat un tema 
especialment mal resolt en l’època de la Transició, per 
raons òbvies.

Des de la seguretat que només un ens independent del 
Govern pot garantir una visió científica i un consens 
i continuïtat general de valors en relació a la mirada 
cap al nostre passat col·lectiu immediat i el seu estudi, 
es va crear el Memorial Democràtic com a ens de ges-
tió autònoma que havia de complir aquesta missió. És 
evident que qualsevol tasca de consolidació d’aquestes 
polítiques requereix de temps i de continuïtat en les lí-
nies de treball endegades.

Aquesta continuïtat requereix un consens polític de 
fons que tant l’acció del govern de la passada legisla-
tura com el d’aquesta no sembla contribuir a construir. 
En aquest sentit no s’ha permès treballar amb continu-
ïtat als equips professionals del Memorial Democràtic, 
ja sigui per la via de reduccions dràstiques del pressu-
post (rebaixant-lo a la meitat) com de la discontinuïtat 
dels seus espais físics, com de la reducció de plantilla, 
com finalment d’un manifest distanciament dels res-
ponsables polítics del Govern cap als objectius funda-
cionals aquesta institució.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya manifesta: 

1. La plena necessitat i la utilitat, en termes de qualitat 
democràtica, del desenvolupament a Catalunya d’una 
política pública d’estudi i difusió de la Memòria col-
lectiva, tal com ho preveu l’Estatut vigent.

El Parlament de Catalunya valora: 

2. Molt positivament la tasca realitzada per la institu-
ció del Memorial Democràtic des de la seva fundació, 
alhora que reprova les decisions de disminució radical 
de la seva assignació pressupostària i de reducció del 
seu equip humà que han produït una gran dificultat per 
sostenir la qualitat de la seva activitat.

El Parlament insta al Govern: 

3. Assegurar al Memorial Democràtic una dotació de 
recursos humans i materials suficient per a seguir sos-
tenint la seva tasca amb el nivell d’ambició previst en 
els objectius establerts a la llei 13/2007, del 31 d’octu-
bre, del Memorial Democràtic.

4. A que compareguin, a la Comissió d’Afers Instituci-
onals, la Presidenta de la Junta de Govern del Memori-
al Democràtic i el seu director, abans d’un mes, per tal 
de presentar alhora la Memòria d’Activitats del 2012 i 
un programa d’actuació pluriennal, en els termes esta-
blerts a l’article 148 RPC.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’acció interna-
cional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Miquel Iceta i Llo-
rens, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

En els darrers 20 anys els ajuntaments han dut a ter-
me una important actuació en l’àmbit de la cooperació 
internacional i el foment de la solidaritat, donant lloc 
a una veritable política pública des dels ens locals que 
ha merescut un ampli suport ciutadà i un notable reco-
neixement internacional.

Ara aquesta política de cooperació i solidaritat pot 
veure’s limitada no només per efectes de la crisi i els 
seus efectes sobre els pressupostos públics –cosa més 
o menys inevitable– sinó, sobretot, per l’aprofitament 
que estan fent alguns governs per a desmantellar l’au-
tonomia local i les polítiques de solidaritat.

La política de cooperació internacional és part de l’ac-
ció internacional dels municipis. Vivim en un món glo-
bal, amb fortes interdependències i els governs locals 
no poden viure aïllats. Avui més que mai són necessà-
ries actuacions de promoció internacional, d’atracció 
inversions, captació de turisme, d’acolliment d’esdeve-
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niments que actuïn com a motors econòmics i genera-
dors d’ocupació, cal acompanyar els nostres emprene-
dors i empreses en la seva projecció internacional. Tot 
això cal fer-ho també des del món local. La internaci-
onalització de les nostres ciutats i viles és una realitat 
creixent que cal acompanyar. Una societat més inter-
nacional necessita també relacions internacionals en 
els àmbits econòmics, socials i culturals. Les relacions 
internacionals són també una necessitat per la gestió 
del dia a dia dels nostres governs locals que sovint tro-
ben en les experiències d’altres països ensenyaments i 
bones pràctiques molt útils, així com la possibilitat de 
comparar experiències.

Aquest no és un caprici dels ajuntaments catalans, si-
nó una pràctica habitual en els municipis europeus i 
cada vegada més de més llocs del món. Per això exis-
teixen organismes i estructures internacionals de go-
verns locals en el que participen els nostres ajunta-
ments, alguns d’ells institucionalitzats (com el Comitè 
de les regions de la UE) o amb reconeixement inter-
nacional (Ciutats i Governs Locals Units, CGLU, està 
reconeguda com a interlocutor pel sistema de Nacions 
Unides). Entenem que si el municipalisme català for-
ma part del municipalisme internacional, de les xarxes 
de ciutats per fer sentir la veu del món local i per inter-
canviar experiències, ha d’assumir també les respon-
sabilitats que comporta, entre d’altres, i principalment, 
el deure de la solidaritat, doncs estem convençuts que 
per a construir una societat més justa i de pau, és im-
prescindible treballar en el foment dels valors que la 
fan possible, per això ens cal la educació per la soli-
daritat.

Hem d’aprofitar el potencial que proporciona el caràc-
ter pluricultural de les nostres ciutats i viles per apro-
fundir el nostre coneixement del món, per millorar la 
relació i la comprensió entre pobles, per establir nous 
lligams humans, solidaris i també, perquè no, econò-
mics i comercials. El co-desenvolupament es plante-
ja com una eina de desenvolupament comú que ajuda 
també a l’acolliment i integració de la nova ciutadania 
en la nostra societat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Reconeix la importància de la tasca dels ajunta-
ments catalans en matèria d’acció internacional i de 
cooperació al desenvolupament, àmbit en el que, a 
través d’una gran quantitat de projectes exitosos, s’ha 
acumulat una experiència molt valuosa que la societat 
catalana no pot perdre.

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

2. Reconèixer i recolzar l’acció internacional dels mu-
nicipis i de la cooperació al desenvolupament realitza-
da des dels ajuntaments catalans

3. Vetllar perquè l’escassetat de recursos públics no 
produeixi la destrucció de persones i entitats (en de-
finitiva, de coneixement) que formen el teixit solidari 
municipal, doncs aquesta eventual desaparició total o 
parcial tindria conseqüències negatives per Catalunya 
a mig termini.

4. Garantir que la modificació legislativa que impulsa 
el Govern sobre la reforma dels Governs Locals pos-
sibiliti que aquests puguin seguir promovent projectes 
de cooperació descentralitzada.

5. Instar al Govern de l’Estat per tal de que el Projecte 
de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Pública que està impulsant, garanteixi igual-
ment la possibilitat de que els ens locals puguin seguir 
promovent projectes de cooperació descentralitzada.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Miquel Iceta i Llo-
rens, Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de 
la filosofia en el currículum de l’ensenyament 
secundari obligatori i el batxillerat
Tram. 250-00590/10

Presentació
Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Anna Simó i Castelló, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 

del Grup Parlamentari Socialista, María José 

Garcia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, 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. 20671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, 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

La Declaració de París a favor de la Filosofia (UNES-
CO, 171EX/12. París: UNESCO, 2005) exposa: «L’en-
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senyament de la filosofia s’ha de mantenir o ampliar 
on ja existeix, implantar on encara no existeix i ser 
anomenat explícitament amb la paraula “filosofia”», 
recordant també que «ha de ser impartida per pro-
fessors qualificats i instruïts específicament a aquest 
efecte i no estar supeditada a cap consideració econò-
mica, tècnica, religiosa, política o ideològica». Més 
recentment, a l’informe La filosofia, una escola de 
llibertat (UNESCO, 2007), s’atribueix a la Filosofia 
un paper formatiu fonamental en les societats demo-
cràtiques, i per això considera que ha de formar part 
del currículum bàsic de l’alumnat en tots els sistemes 
educatius del món, des de l’educació primària fins a la 
universitària.

Així mateix la Recomanació CM/Rec (2010) del Co-
mitè de Ministres insta als Estats membres a «Intro-
duir i desenvolupar l’educació en matèria de drets 
humans, inclosa la igualtat de gènere, en els plans 
d’estudis escolars.»

En base a aquestes consideracions es preveuen pos-
sibles canvis en la normativa educativa que podrien 
afectar a les matèries de filosofia, especialment en els 
ensenyaments secundaris.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que els estu-
dis de l’Ètica filosòfica i de la Filosofia tenen un paper 
formatiu fonamental, pel que considera que haurien de 
formar part del currículum bàsic de l’alumnat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar al Govern de l’Estat la importàn-
cia de mantenir com a matèries comunes i obligatòries 
l’Ètica filosòfica, amb continguts sobre drets humans, 
en l’Ensenyament Secundari Obligatori, i la Filosofia i 
Història de la Filosofia per als Batxillerats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Ramona Barrufet i Santacana, GP de CiU; Anna Si-
mó i Castelló, GP d’ERC; Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, GP SOC; María José García Cuevas, GP del 
PPC; Joan Mena Arca, GP d’ICV-EUiA; Carlos Car-
rizosa Torres, GP de C’s; Joaquim Arrufat i Ibàñez, 
Grup Mixt

Proposta de resolució sobre les prestacions 
i les pensions de la seguretat social dels in-
fants i adolescents tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00591/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat, Marisa Xandri Pujol, diputada, Fer-
nando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Segons ha informat la oficina del Síndic de Greuges, 
fins al juny de 2010 la DGAIA tramitava les pensions 
i prestacions als joves tutelats, les acumulava i les en-
tregava posteriorment als nois i noies quan finalitza-
va la situació de desemparament o assolien la majoria 
d’edat.

Parlem d’unes prestacions que van des dels 291 euros 
anuals en la majoria dels casos, als 1000 euros per a 
infants discapacitats. A banda, cal afegir que alguns 
d’aquests infants reben les pensions d’orfandat quan el 
seu pare o mare han mort.

Històricament, la DGAIA, en el exercici de la seva 
funció de vetllar pels interessos econòmics dels in-
fants, guardava tots aquests diners en un compte per-
sonal de cada nen i, quan feien 18 anys o bé deixaven 
d’estar tutelats, se’ls hi entregaven els seus diners.

Més enllà de l’acte físic d’acompanyar-los a la porta de 
sortida quan feien 18 anys, aquests diners acumulats 
durant el seu pas pel sistema de protecció eren el que 
els permetia poder començar la seva vida adulta amb 
certes garanties (pagar la fiança d’un lloguer, pagar-se 
el carnet de conduir, els estudis, etc.). Situació, que, 
com hem fet referència va canviar l’any 2010.

El Síndic, ha informat que al llarg del temps, ha anat 
rebent queixes d’infants i de joves ex tutelats, i també 
d’entitats que agrupen famílies acollidores, en desa-
cord amb el fet que en assolir la majoria d’edat o ces-
sar la tutela no se’ls abonés les pensions i prestacions 
meritades per la Seguretat Social.

Així, i sempre segons aquesta oficina, el desembre 
de 2012 el Síndic va emetre una resolució relativa a 
aquest assumpte i va suggerir al Departament de Ben-
estar Social i Família que deixés sense efecte la Ins-
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trucció 1/2012, de 24 de febrer, i abonés als menors 
que han deixat d’estar tutelats les quantitats percebu-
des per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa 
i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficia-
ris durant el temps de tutela.

El passat mes de febrer el Departament de Benestar 
Social i Família va informar al Síndic que no pot dei-
xar sense efecte la Instrucció perquè l’únic que fa és 
clarificar el circuit de gestió de les prestacions i pensi-
ons de què són beneficiaris els menors.

El Síndic de Greuges, però, va respondre que aquesta 
situació incompleix el marc normatiu vigent i vulnera, 
en els següents punts, els drets dels menors tutelats: 

– La titularitat d’aquestes pensions i prestacions cor-
respon als infants tutelats, en els termes que preveu la 
legislació vigent en matèria de Seguretat Social, amb 
independència de qui en rebi l’abonament i a qui en 
correspongui l’administració.

– La decisió d’afectar les pensions dels nois i noies es 
contradiu amb el fet que la tutela dels menors a càrrec 
de les institucions públiques és un servei que la Car-
tera de serveis socials defineix com a gratuït. Aquesta 
contribució al cost del servei, a més, en cas que s’es-
tablís, hauria de tenir en compte la Llei de serveis so-
cials, la qual preveu que l’establiment d’un mòdul de 
pagament pels serveis no només s’ha de preveure dins 
la Cartera de serveis socials, sinó que hauria de tenir 
en compte la capacitat econòmica de la persona obli-
gada al pagament.

– Discrimina els joves que en són titulars respecte de 
la resta de menors tutelats per la DGAIA, que, amb 
independència de la seva capacitat econòmica o even-
tual nivell d’ingressos, no han de contribuir al mante-
niment del cost del servei.

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. Deixar sense efecte la Instrucció 1/2012, de 24 de 
febrer, sobre les prestacions i les pensions del siste-
ma de la seguretat social de les quals són beneficiaris 
els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de 
Catalunya amb efectes del dia en què es va establir la 
mesura.

2. Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats 
en el període de vigència de la Instrucció 1/2012 les 
quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de 
prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què 
han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

3. Administrar els recursos procedents de les pensions en 
benefici del menor corresponent, destinant-los a l’ac-
cés a serveis i beneficis que no es trobin entre aquells 

a què té ja accés de manera gratuïta o reservant-los to-
talment o parcialment per al moment de l’assoliment 
de la majoria d’edat.

4. Informar i escoltar els menors sobre la gestió dels 
recursos corresponents.

5. Lliurar a les persones afectades les quantitats no 
gastades de la manera que s’acaba d’indicar quan asso-
leixin la majoria d’edat.

6. Promoure les actuacions necessàries per modificar 
la Llei 14/2010 i derogar-ne la disposició addicional 
setena, que preveu que la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) sostregui les 
pensions que perceben els infants que es troben sota 
la seva tutela en concepte de despeses derivades de la 
seva atenció.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López i 
Rueda, Marisa Xandri Pujol, Fernando Sánchez Cos-
ta, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la renovació del 
sistema educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat, María José García Cuevas, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Federació de Persones Sordes de Catalunya va 
alertar el passat 3 de juny mitjançant un comunicat, 
del risc d’exclusió educativa de les persones sordes si 
la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya limita o redueix els serveis d’interpretació a la 
Llengua de Signes Catalana, a les aules.

Aquesta por de l’entitat ve justificada perquè al llarg 
del curs 2012-2013, molts estudiants sords i sordes han 
denunciat la insuficiència tant d’intèrprets de Llengua 
de Signes Catalana com d’hores de prestació d’aquest 
servei en centres educatius provocant que l’alumnat 
sord no pugui accedir a la informació i als continguts 
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curriculars en igualtat de condicions que la resta dels 
seus companys i companyes.

De fet, en molts centres escolars, no només la presèn-
cia d’intèrprets és clarament insuficient sinó que el seu 
horari es limita a mitja jornada, fet que fa que l’alum-
nat sord perdi gran part de contingut de l’horari lectiu, 
a més d’afectar de manera negativa a la seva motivació 
i autoestima.

No cal recordar que l’accés a l’educació és una qüestió 
de drets humans i fonamentals que, per tant, l’actual 
conjuntura econòmica no pot ser un argument per re-
duir o deixar d’oferir uns serveis que faciliten l’educa-
ció i la formació d’aquestes persones.

La situació no és nova, el desembre de 2011, els col-
legis catalans van deixar de tenir intèrprets de llen-
guatge de signes per a nens sords que estudien en les 
escoles ordinàries, després que la Conselleria d’Ense-
nyament de la Generalitat no renovés el contracte tem-
poral als 29 professionals que disposava el sistema.

Prèviament, el maig de 2010, els endarreriments ad-
ministratius de la Generalitat va provocar que 10 dels 
21 intèrprets de què disposava la Federació de Perso-
nes Sordes de Catalunya (FESOCA) se’ls acomiadés 
donat que la Generalitat no va signar el conveni per 
cobrar una de les subvencions amb què la federació 
compta per sufragar aquesta despesa.

Per comparar quina és la situació actual, la Federació 
només compta amb 9 intèrprets, lluny dels 40 que es 
consideren com a òptims.

Hem de recordar que els serveis d’intèrprets de Llen-
gua de Signes han de prestar-se de manera universal, 
tal com s’estableix a la Llei 51/2003 d’Igualtat d’Opor-
tunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal 
de Persones amb Discapacitat, la Llei 17/2010 de la 
Llengua de Signes Catalana, i l’Article 24 de la Con-
venció Sobre els Drets de les Persones amb Discapa-
citat de la ONU.

D’aquesta manera l’article 5.2 de la Llei 17/2010, del 3 
de juny, de la llengua de signes catalana estableix que 
«En l’àmbit escolar, es garanteix l’aprenentatge de la 
llengua de signes catalana en la modalitat educativa 
bilingüe, en què és llengua vehicular d’ensenyament 
juntament amb el català, com a llengua pròpia i vehi-
cular del sistema educatiu, i les altres llengües orals i 
escrites oficials a Catalunya» Per al seu desplegament, 
la disposició addicional segona explicita que «El de-
partament competent en matèria d’educació ha d’esta-
blir per reglament les condicions d’accés a la modali-
tat educativa bilingüe dels infants sords i sordcecs les 
mares, els pares o els tutors dels quals hi hagin optat, 
d’acord amb el que disposa l’article 5».

El problema ha estat que, la manca de desplegament 
de la llei, fora del Decret que regula el Consell Social de 
la Llengua de Signes Catalana, provoca en l’actualitat 
un marc d’indefensió jurídica, donat que, un dret reco-

negut per una llei no té un desplegament que expliciti 
i garanteixi el servei per tots els alumnes que el dema-
nen i que hi tenen dret.

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. Realitzar una revisió i renovació del sistema educa-
tiu de l’alumnat sord a Catalunya d’acord les entitats 
més representatives de les persones sordes que perme-
ti adoptar mesures urgents per evitar que es produeixi 
una situació de discriminació i de risc social dels estu-
diants sords i sordes: 

a) Garantir l’accés al currículum als estudiants sords 
de les etapes de la secundària post obligatòria i estudis 
universitaris així com també als alumnes de les etapes 
d’Educació Infantil, Primària i Secundària amb el su-
port dels recursos humans propi dels centres educatius 
i serveis educatius específics.

b) Posar a disposició dels estudiants sords propis de les 
etapes de la secundària post obligatòria i universitària, 
que ho sol·licitin, de serveis d’interpretació a la llengua 
de signes catalana, que han de ser gratuïts i universals, 
amb la garantia plena a l’àmbit de l’Administració edu-
cativa; eliminant eficaçment les barreres d’accés a la 
informació i a la formació.

c) Garantir l’accessibilitat a la formació i a la informació 
mitjançant el servei d’interpretació a la llengua de sig-
nes catalana a qualsevol persona o professional sord que 
estigui realitzant cursos de formació, que ho sol·liciti.

d) Garantir una oferta educativa en modalitat bilingüe, 
en igualtat de condicions a tot el territori català.

2. Assolir una autèntica la llibertat d’elecció educati-
va per a les famílies amb fills sords garantint que els 
pares i mares reben una informació completa sobre 
la modalitat bilingüe i l’aprenentatge de la llengua de 
signes catalana en la informació que reben dels profes-
sionals de tots els serveis educatius específics en igual-
tat de condicions i des de la neutralitat informativa.

3. Garantir que els CREDA i els centres educatius 
comptin amb logopedes amb competència en llengua 
de signes catalana i mestres en audició i llenguatge, 
psicopedagogs amb aquesta competència així com 
amb professionals sords, que també poden ser mestres, 
logopedes i/o psicopedagogs/gues.

4. Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua 
de signes catalana, sobretot pel que fa al desenvolupa-
ment de l’article 5 i de la disposició addicional segona 
per garantir l’inici, el més aviat possible d’un procés de 
normalització de la Llengua de Signes Catalana a l’àmbit 
educatiu i implementar-la com a eina eficaç, que perme-
ti un ple accés als continguts curriculars educatius, així 
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com també tenir una visió natural de la Llengua de Sig-
nes Catalana com una llengua més en la vida de qualse-
vol alumne sord, independentment del seu grau de sor-
desa i del desenvolupament de la llengua oral i escrita.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López Rue-
da, María José García Cuevas, diputats, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat, Sergio Santamaría Santigosa, dipu-
tat, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona s’ha con-
figurat en el temps com l’hospital de referència a Girona, 
amb una important tasca de serveis, una població atesa 
de prop de 700.000 persones, a més de ser un hospital de 
referència vinculat a tasques formatives i de recerca de la 
facultat de medicina de la Universitat de Girona.

La construcció del nou Hospital Dr. Josep Trueta a 
Girona (Gironès) fa temps que està projectat suposa-
rà per als gironins i les gironines, així com per a tots 
els ciutadans de les comarques gironines, una millora 
molt important i un pas endavant en la millora dels 
serveis sanitaris i l’atenció sanitària.

Les obres fetes fins a dia d’avui per rehabilitar algunes 
parts d’aquest hospital i els estudis tècnics realitzats 
sobre l’actual Hospital Josep Trueta van posar en evi-
dència que els costos i els resultats de una rehabilita-
ció de tot el centre serien molt menys rentables que la 
construcció, en el mateix lloc, d’un nou centre i per 
tant que la millor opció tècnica i econòmica era l’en-
derroc d’un edifici construït fa més de 50 anys i que 
ha quedat antic i és poc funcional pel que fa al servei 
que requereix un hospital del segle xxi i que aspira a 
convertir-se en un hospital de referència pels ciutadans 
de les comarques de Girona i pels catalans en general.

Aquest és doncs, un projecte important pel conjunt 
de la ciutadania i és per aquesta raó que ha estat par-

lat i debatut durant molts mesos amb tots els agents 
implicats, la qual cosa ha permès arribar al consens 
existents actualment i disposar del projecte bàsic. 
Són molts els recursos públics que ja s’han invertit en 
aquest projecte, més de 6 milions d’euros, i ara, nova-
ment, el nou Govern de la Generalitat posa en dubte la 
idoneïtat del projecte i el seu desenvolupament.

La ciutat de Girona ja no pot patir més endarreriments 
per la ubicació i l’inici de les obres del nou hospital. 
Uns endarreriments que es poden datar de l’abril de 
2008, data en la que es va presentar el nou projecte per 
començar a inicis de 2010 i finalitzar durant l’any 2012. 
Posteriorment, al setembre de 2010 es presenta un nou 
calendari i projecte bàsic per l’inici dels treballs amb la 
previsió de la nova finalització per l’any 2016.

Més tard, durant el 2011, des del Departament de Sa-
lut, s’anuncia la paralització de la construcció, sense 
que es donés com a alternativa, un nou calendari de 
paralització de les obres.

Aquest fet va provocar que la majoria de Grups Parla-
mentaris al Parlament de Catalunya presentessin pro-
postes de resolució a favor de reiniciar els plans per a 
la construcció del Nou Trueta a la ciutat de Girona.

La situació actual s’ha agreujat donades unes declara-
cions del conseller de salut establint com a prioritària 
la construcció del Nou Trueta i desmentides posterior-
ment pel nou director del centre afirmant, en una en-
trevista que «la construcció del nou Trueta no és cap 
urgència».

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. Rectificar la decisió presa pel Departament de Sa-
lut durant el 2011 d’aturar les obres de construcció del 
Nou Hospital Dr. Josep Trueta a Girona (Gironès) i les 
declaracions recents del nou director de l’hospital on 
declarava que «la construcció del nou Trueta no és cap 
urgència» establint com a prioritat en la planificació 
de salut i en els pressupostos la construcció d’aquest 
centre.

2. Presentar durant aquest any en curs: 

a) El projecte constructiu del Nou Hospital Dr. Josep 
Trueta a la ciutat de Girona (Girona).

b) El calendari d’execució de les obres de construcció 
d’aquest nou equipament hospitalari així com les ca-
racterístiques específiques del centre.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael López 
Rueda, Sergio Santamaría Santigosa, Jordi Roca Mas, 
diputats, del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
indicació d’un complex hoteler en la senya-
lització de la carretera C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Dolors López Aguilar, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, 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 da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A la carretera C-14 entre les punts quilomètrics 144 i 
145, just abans d’entrar al pont que creua per sobre del 
riu Segre, es troba a l’encreuament amb la carretera 
LV-5118. En aquest punt i en direcció a Peramola hi ha 
una senyalització que indica l’existència a 4,3 km d’un 
complex hoteler i restaurant.

Es tracta del complex Can Boix de Peramola que 
compta amb un restaurant, un hotel i tots els serveis 
complementaris de gran qualitat. És un centre en mig 
de les serres prepirinenques on es combina la tranquil-
litat del paratge amb els esports d’aventura, la natura i 
una gran riquesa paisatgística.

A les carreteres d’accès a aquest complex no s’indica 
adequadament com si es fa en altres casos i en moltes 
carreteres de Catalunya, el que dificulta el seu conei-
xement i l’accès dels visitants.

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 estudiar la inclusió en la senyalització de la 
carretera C-14 amb la carretera LV-5118 un indicatiu 
que informi expressament de l’accès al complex «Ho-
tel-Restaurant de Can Boix de Peramola» al municipi 
de Peramola (Alt Urgell).

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, diputades, del 
GP del PPC

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
indicació de l’accés a la carretera LV-5119 en 
la senyalització de la carretera C-14
Tram. 250-00595/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Dolors López Aguilar, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, 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 da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A la carretera C-14, entre els punts quilomètrics 137 
i 136, amb l’encreuament amb la carretera LV-5119 
existeix una senyalització que retola l’accés a Nuncar-
ga, Aguilar i la Clua.

Aquest és un accés que travessa el riu Segre pel que 
també s’accedeix a Peramola i Tragó, pel que és de vi-
tal importància una bona i adequada retolació per fa-
cilitar als usuaris de la C-14 l’accés als municipis de la 
zona que es troben a la ribera dreta del riu Segre.

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 incloure en la senyalització de la via C-14 
entre els punts quilomètrics 137 i 136 l’accés a la LV-
5119 amb Peramola i Tragó.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, diputades, del 
GP del PPC
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a evi-
tar l’aplicació de l’expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00596/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20803 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

Després de mesos de rumors i de desmentiments re-
iterats dels mateixos per part del President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, Brauli Duart, el dimecres 12 de juny el 
consell de govern de la CCMA ha aprovat presentar 
un Expedient de Regulació d’Ocupació. El Consell de 
Govern de la Corporació dóna per tancades les nego-
ciacions que mantenia amb els treballadors per refor-
mular els convenis col·lectius, i anuncia els seus plans 
per presentar un ERO que afectarà un màxim de 312 
persones de TVC i Catalunya Ràdio, a més d’una bai-
xada dels sous d’un 7,5%.

L’objectiu, segons el comunicat oficial del Consell de 
Govern de la CCMA, és «assegurar l’estabilitat pres-
supostària de la Corporació», i assolir «les previsions 
de reducció de despesa, que s’havien fixat en 27 mili-
ons d’euros d’estalvi per al 2013».

L’ajust del pressupost és conseqüència directa de la tiè-
sorada que, per tercer any consecutiu, ha aplicat el Go-
vern en la seva aportació. Així, enguany preveu desti-
nar-hi 225 milions, 35 menys que els 260 milions del 
2012 (un any en què ja havia baixat respecte els 300 
milions del 2011, i els 330 del 2010). Aquesta retallada 
se suma a la caiguda a l’entorn del 10% en la recap-
tació de publicitat. En conseqüència, en 3 anys TV3 i 
Catalunya Ràdio han perdut un terç del seu pressupost.

La tisorada d’enguany, però, es produeix en circums-
tàncies d’excepcionalitat, ja que el Govern de la Gene-
ralitat no ha aprovat Pressupostos i, com a conseqüèn-
cia, els de la CCMA són un avantprojecte. I tot plegat 
quan hi ha damunt la taula una proposta de Contracte 
Programa, que ha de garantir les prioritats i la qualitat 

dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, que 
tampoc no s’aprova per la indefinició pressupostària 
per part del Govern de la Generalitat.

En paral·lel, el Govern ha mantingut ajudes milionà-
ries els darrers anys a mitjans de comunicació privats 
i no ha fet res per incrementar l’altra via d’ingressos 
de la CCMA, la publicitat, sinó tot el contrari. L’any 
passat els grups parlamentaris de PP i CiU van apro-
var eliminar progressivament la publicitat a Catalunya 
Ràdio i ara el Consell de Govern de la CCMA estudia 
privatitzar la gestió del servei comercial de la Corpo-
ració (que gestiona la publicitat de TVC)

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. Replantejar la dotació pressupostària a la CCMA,  
augmentant-la com a mínim amb 27 milions d’euros 
més, per evitar que s’apliqui l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació.

2.  Deixar de donar ajudes als mitjans de comunicació 
audiovisuals catalans privats que són competència di-
recta amb els mitjans de la corporació mentre la situa-
ció econòmica no permeti garantir una recuperació 
de la dotació pressupostària mínima necessària per a 
mantenir el model d’èxit de la CCMA.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt; Marta Ribas Frías, diputada, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació i de la re-
ducció dels sous a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de les pro-
postes presentades per a ajustar-ne la des-
pesa
Tram. 250-00597/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-

http://www.ara.cat/media/Govern-milions-TV3-Catalunya-Radio_0_886111510.html
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bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

Exposició de motius

Després de mesos de rumors i de desmentiments re-
iterats dels mateixos per part del President del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, Brauli Duart, el dimecres 12 de juny el 
consell de govern de la CCMA ha aprovat presentar 
un Expedient de Regulació d’Ocupació. El Consell de 
Govern de la Corporació dóna per tancades les negoci-
acions que mantenia amb els treballadors per reformu-
lar els convenis col·lectius, i anuncia els seus plans per 
presentar un ERO que afectarà un màxim de 312 per-
sones de TV3 i Catalunya Ràdio, a més d’una baixada 
dels sous d’un 7,5%.

L’objectiu, segons el comunicat oficial del Consell de 
Govern de la CCMA, és «assegurar l’estabilitat pres-
supostària de la Corporació», i assolir «les previsions 
de reducció de despesa, que s’havien fixat en 27 mili-
ons d’euros d’estalvi per al 2013».

Cal tenir en compte que l’ajust pressupostari plantejat 
per a aquest any se suma als ajustos fets els darrers 
dos anys, i que sumats, en grans xifres, comporten que 
TVC i Catalunya Ràdio han perdut en 3 anys un terç 
del seu pressupost.

La decisió d’iniciar un ERO i una baixada dels sous del 
7’5% s’ha pres sense haver arribat a considerar, serio-
sament, les propostes fetes pels comitès d’empresa d’al-
tres mesures possibles de reducció pressupostària de la 
Corporació.

En paral·lel, tampoc s’ha fet res per incrementar l’altra 
via d’ingressos de la CCMA, la publicitat, sinó tot el 
contrari. L’any passat es va decidir eliminar progressi-
vament la publicitat a Catalunya Ràdio i ara s’estudia 
privatitzar la gestió del servei comercial de la Corpo-
ració (que gestiona la publicitat de TVC)

I tot plegat, s’ha decidit quan ja s’estava evidenciant 
un deteriorament del model d’èxit i de la qualitat de 
la informació arran de les decisions preses de tancar 
corresponsalies i delegacions territorials.

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 fer les 
gestions necessàries davant el Consell de Govern de la 
Corporació per tal de: 

1. fer marxa enrere en la intenció de fer un ERO i una 
reducció del 7’5% dels sous a la CCMA

2. Reprendre la negociació amb els comitès d’empresa 
i avaluar seriosament les propostes fetes pels treballa-
dors i treballadores per a ajustar els pressupostos de 
TVC i Catalunya Ràdio.

3. Aturar la intenció de privatitzar la gestió del servei 
comercial de la CCMA i estudiar vies per a incremen-
tar els ingressos per publicitat als mitjans de la Cor-
poració.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt; Marta Ribas Frías, diputada, del GP d’ICV-
EUiA

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les perspectives del sector turístic
Tram. 302-00048/10

Esmenes presentades

Reg. 21249; 21306; 21315; 25117; 25122 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21249)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pers-
pectives del sector turístic (tram. 302-00048/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al segon paràgraf del punt 1

1. L’avaluació i revisió de la implantació de l’Impost 
sobre les estades en establiments turístics que, des-
prés d’un procés de diàleg amb tots els agents implicats 
del sector, incorpori les seves recomanacions i millo-
res, abans que finalitzi l’any 2013 per generar un Fons 
turístic els recursos del qual es destinaran a projectes 
o actuacions que persegueixin algun dels objectius se-
güents: 
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a) Recuperar recursos i espais naturals i rurals de Ca-
talunya, com entre d’altres, la conservació de parcs 
naturals i de zones d’interès ecològic i paisatgístic, re-
cuperació de camins per a la pràctica del senderisme i 
l’excursionisme, creació d’infraestructures d’interpre-
tació mediambiental, recuperació del patrimoni natu-
ral, manteniment de les activitats agràries tradicionals 
i de les artesanies locals.

b) Revaloritzar els elements patrimonials i de relle-
vància social, cultural i turística, com per exemple, la 
rehabilitació de patrimoni cultural; senyalització, il-
luminació i condicionament de recursos patrimonials; 
conservació de jaciments arqueològics; recuperació 
d’arquitectures populars; creació de centres per a la 
difusió de tradicions i valors etnogràfics.

c) Remodelar i rehabilitar zones turístiques i promoció 
del turisme rural i l’agroturisme.

d) Revertir els impactes què el turisme (massificació, 
estacionalitat,) pugui provocar a les comunitats, a la 
població i als recursos naturals.

e) Millorar l’equilibri Territorial, creant noves àrees 
d’atracció i de desconcentració d’altres zones per a 
equilibrar els efectes positius i negatius que compor-
ta el desenvolupament de qualsevol activitat turística.

2. Destinar el 50% dels recursos d’aquest Fons turístic 
a les administracions locals, en funció de la recaptació 
corresponent per establiments i equipaments, les quals 
els destinaran a projectes i/o actuacions què s’emmar-
quin dins dels objectius establerts pel Fons.

3. Deixar exemptes de l’Impost sobre les estades en es-
tabliments turístics les cases rurals i les cases de pagès 
lligades a explotacions agrícoles, ramaderes, silvícoles 
i forestals en totes les seves formes i variants atès que 
ja cobreixen en la seva activitat els objectius del Fons 
turístic i contribueixen al reequilibri territorial.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del sisè paràgraf del punt 3

En l’àmbit de la reforma de l’Administració local i de 
la nova llei de finançament local què preveu el pla de 
govern 2013-2016, establir mecanismes de d’un finan-
çament addicional dels serveis per als municipis que 
tinguin la consideració de municipis turístics.

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

D’un setè paràgraf al punt 3 

La millora dels recursos humans, especialment de la 
formació inicial i continuada dels professionals en 

competències transversals com els idiomes i les noves 
tecnologies.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 4

Seguir avançant en un model de turisme sostenible i 
responsable què seguint les indicacions de l’Organit-
zació Mundial del Turisme defuig del model dels grans 
«resorts» com Barcelona World en tant què espais tan-
cats que limiten el coneixement dels recursos i identi-
tat local i no afavoreixen el desenvolupament dels re-
cursos turístics externs (comerç, hoteleria,...) en la seva 
adaptació a la nova economia i alhora. Adoptar totes 
les estratègies que comportin potenciar el coneixe-
ment, la informació, la innovació, la qualitat, les noves 
tecnologies i la preservació del territori i del paisatge. 
Cal fer de la cultura i del paisatge un element d’iden-
titat pròpia i alhora una oferta turística diferenciada.

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

En el punt 6.b

b) Realitzant els tràmits necessaris per a la interpo-
sició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del 
litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de ju-
liol, de Costes, per tal de garantir les competències ur-
banístiques de la Generalitat de Catalunya, la protec-
ció del domini públic marítim terrestre i l’ús públic del 
litoral, atès que la llei vulnera l’article 132 de la CE.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21306)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les perspectives del sector turís-
tic (tram. 302-00048/10).



25 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 77

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Revisar el Pla de Màrqueting Turístic de Catalu-
nya 2013-2015 per la seva adaptació al nou Pla Estra-
tègic de Turisme de Catalunya 2013-2016, com reco-
neix aquest, quan estableix que seguirà les directrius 
bàsiques que provenen del Pla Estratègic de Turisme 
de Catalunya.»

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

Del punt 3

«3. Establir [...]: 

– La garantia [...], amb unes partides concretes als 
Pressupostos de la Generalitat.

– L’ampliació [...].

– La creació [...] establiments turístics, en especial 
màrqueting on-line.

– La simplificació [...].

– L’anàlisi [...].

– En l’àmbit [...] turístics, que vingui en gran mesura de 
l’impost turístic que es recapti.»

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

Del punt 4

«4. Seguir avançant [...] oferta turística diferenciada 
que, dintre la competències turístiques, faci de Catalu-
nya un destacat destí.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Convocar [...] sector turístic, col·laborant i donant 
suport al Pla de Màrqueting i Estratègia de Turisme de 
Catalunya.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 21315)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pers-
pectives del sector turístic (tram. 302-00048/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A l’últim epígraf del punt 3

3. Establir els mecanismes de suport necessaris per al 
sosteniment del sector, mitjançant: 

– En l’àmbit de la reforma de l’Administració local que 
preveu el Govern, la previsió d’un sistema de finança-
ment addicional per als municipis que tinguin la consi-
deració de municipis turístics que garanteixi correcta-
ment els serveis bàsics per als ciutadans.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 25117)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les perspectives del 
sector turístic (tram. 302-00048/10).

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

Addició al segon paràgraf del punt 1

«L’avaluació i revisió de la implantació de l’Impost so-
bre les estades en establiments turístics que, després 
d’un procés de diàleg amb tots els agents implicats del 
sector, incorpori, si s’escau, les seves recomanacions i 
millores, abans que finalitzi l’any 2013.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 3

«Establir els mecanismes de suport necessaris per al 
sosteniment del sector i els recursos que garanteixin 
l’aplicació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
2013-2016 i el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015; 
l’impuls de la innovació, l’accés a les tecnologies i la 
millora de la competitivitat dels establiments turístics, 
la reducció de les càrregues administratives del sector 
i la facilitació de l’accés a crèdit.»

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

Supressió al punt 4

«Seguir avançant en un turisme sostenible i en la seva 
adaptació a la nova economia i alhora adoptar totes les 
estratègies que comportin potenciar el coneixement, la 
informació, la innovació, la qualitat, les noves tecnolo-
gies i la preservació del territori i del paisatge. Cal fer 
de la cultura i del paisatge un element d’identitat pròpia 
i alhora una oferta turística diferenciada.»

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

Addició d’un nou punt

«Potenciar la marca «Catalunya» com a destinació tu-
rística nacional que es distingeix per la qualitat i la 
multiplicitat d’ofertes i paisatges, incorporant-hi les 
marques de les seves destinacions turístiques, recone-
gudes internacionalment. Un dels grans actius de la 
marca «Catalunya» és la seva cultura, que la singula-
ritza i la fa única.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt

«Continuar desenvolupant un programa d’actuacions 
per tal que els visitants, durant llur estada a Catalunya, 
en percebin la realitat de país, donant suport a la cre-
ació, el desenvolupament i la promoció dels productes 
i serveis turístics basats en els principis de la sosteni-
bilitat econòmica, social, ambiental i cultural recoma-
nats per l’Organització Mundial del Turisme (OMT), a 
favor de la creació de rutes temàtiques, l’estructuració 
de productes a partir del patrimoni cultural, tangible i 
intangible, i la valorització de la identitat i l’autentici-
tat com a factors de singularitat i diferenciació de les 
destinacions catalanes.»

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

Modificació del punt 5

«Garantir que el Consell de la Taula del Turisme de 
Catalunya es reuneix quatre cops l’any, tal i com s’es-
pecifica en el Decret 420/2011, de 20 de desembre, de 
creació de la Taula de Turisme de Catalunya.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25122)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les perspectives del sector turís-
tic (tram. 302-00048/10).

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

Del punt 1

«1. Comparèixer davant la Comissió d’Empresa Ocu-
pació del Parlament per presentar: 

– L’avaluació del nivell de compliment del Pla Estra-
tègic de Turisme de Catalunya 2005-2010, explicar el 
nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 
i el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015, abans que 
finalitzi l’any 2013.

– El balanç de la implantació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics després d’un procés de 
diàleg amb tots els agents implicats del sector, i even-
tualment les recomanacions i millores que es puguin 
plantejar, abans que finalitzi I’any 2013.»

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

Del punt 2

«2. Revisar el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 
2013-2015 per la seva adaptació al nou Pla Estratègic 
de Turisme de Catalunya 2013-2016.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Establir els mecanismes de suport necessaris per 
al sosteniment del sector, que garanteixin l’aplicació 
del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 
i el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015; l’impuls de 
la innovació, l’accés a les tecnologies i la millora de 
la competitivitat dels establiments turístics, la reducció 
de les càrregues administratives del sector i la facilita-
ció de l’accés a crèdit.»

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

De l’apartat a del punt 6

«a) Efectuar la modificació dels Plans directors urba-
nístics del sistema costaner únicament amb la finalitat 
de permetre el manteniment i regularització de les ac-
tivitats turístiques existents i la implantació d’activitats 
turístiques amb valor estratègic.»

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

De l’apartat b del punt 6

«b) Realizant els tràmits necessaris davant del Consell 
de Garanties Estatutàries per valorar la constitucio-
nalitat de la Llei 2/2013 de 29 de maig, de protecció 
i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 
22/1988 de 28 de juliol, de Costes, per tal de garan-
tir les competències urbanístiques de la Generalitat de 
Catalunya.» 

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aconfessionalitat dels actes i els 
serveis públics
Tram. 302-00049/10

Esmenes presentades
Reg. 21263; 25114; 25120 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21263)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acon-
fessionalitat dels actes i els serveis públics (tram. 302-
00049/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

«1. El Parlament manifesta davant les Corts Generals, 
respecte de la tramitació de projecte de Llei Orgànica 
de de Millora de la Qualitat Educativa, el seu capteni-
ment de que no siguin introduïts canvis en la regula-
ció actual de l’ensenyament de la religió en les diferents 
etapes educatives, i que per tant la seva avaluació no 
s’inclogui a l’expedient acadèmic, i que no sigui tam-
poc ponderada per a l’obtenció d’ajuts o beques o per 
les proves d’accés a la universitat. la necessitat d’im-
pulsar l’aprovació d’una llei de llibertat ideològica, re-
ligiosa i de culte que respongui a criteris de llibertat i 
d’igualtat i per tant proposi la denúncia dels acords de 
l’Estat espanyol amb la Santa Seu i la derogació de les 
lleis que aproven els acords de Cooperació amb diver-
ses comunitats religioses.

Així mateix aquesta llei protegirà el dret dels menors a 
no ser adoctrinats d’acord al principi de capacitat pro-
gressiva del menor com recull l’article 12 de la Con-
venció sobre els Drets dels infants.

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

D’un punt 2.d bis

d) bis. Els càrrecs públics en l’exercici de les seves fun-
cions no podran argumentar motius ideològics o de 
creença per a l’incompliment d’allò estipulat en els 
punts anteriors.
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3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

e) Fer les gestions necessàries davant la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per garantir la laï-
citat en la seva programació l’equitat en l’accés als mit-
jans de comunicació públic de les diverses confessions, 
conviccions i creences, com a reflex que han de ser de 
la societat plural a la que serveixen.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 25114)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’aconfessionalitat dels 
actes i els serveis públics (tram. 302-00049/10).

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

2.d) Remoure la simbologia religiosa que tradicio-
nalment ha estat present a les cerimònies de presa de 
possessió de certs càrrecs públics, que inclouen la pro-
mesa de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a norma institucional 
bàsica de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 25120)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’aconfessionalitat dels actes i els 
serveis públics (tram. 302-00049/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

De modificació del punt 2.a

2.a) No incloure en el programa d’actes institucionals 
convocats i organitzats per la Generalitat cap litúrgia 
de caràcter religiós, tret d’aquelles cerimònies que for-
min part de les festes i tradicions populars en totes les 
seves manifestacions.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’addició al punt 2.c

2.c) Vetllar per la retirada de tots els edificis i ofici-
nes públiques, hospitals i centres docents de titularitat 
pública, centres penitenciaris o qualsevol altre equi-
pament públic, de tots els símbols religiosos, llevat 
d’aquells que es puguin considerar patrimoni històric 
o artístic i d’allò que estableixi la legislació vigent en 
matèria de relació de l’Estat amb les confessions reli-
gioses i del dret de llibertat religiosa.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans

De supressió i addició al punt 2.d

2.d) Remoure la simbologia religiosa que tradicional-
ment ha estat present a les cerimònies de presa de pos-
sessió de certs càrrecs públics, que inclouen la prome-
sa de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a norma institucional 
bàsica de Catalunya com a normes institucionals bàsi-
ques a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de protecció a les 
famílies
Tram. 302-00050/10

Esmenes presentades
Reg. 21309; 21311; 21318; 25115; 25123 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21309)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les 
famílies (tram. 302-00050/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del punt 1, nou text

1. En relació a les mesures d’impuls a una política de 
família, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) Desplegar en la seva totalitat i en el termini màxim 
de sis mesos la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies.

b) Desplegar, en la seva totalitat, en el termini d’un any 
la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència

c) Garantir les ajudes per fills/es a càrrec dels 0 als 3 
anys en l’exercici 2013 per a les famílies amb ingressos 
inferiors a 35.000 euros

d) Impulsar progressivament l’homologació amb la 
UE en recursos públics destinats a la família, de mane-
ra que al 2020 la Generalitat dediqui el 2,5% del PIB 
autonòmic a polítiques familiars en termes d’Eurostat.

e) Sumar-se a les activitats de la Plataforma per la Fa-
mília Catalunya-ONU 2014, per a la preparació del 
20è aniversari de l’Any Internacional de la Família 
promogut per l’ONU.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2, nou text

2. En relació a les mesures d’impuls de la política de 
conciliació de la vida familiar i laboral, en el marc 
del diàleg social i especialment en les institucions del 
marc català de relacions laborals com són el Consell 

de Relacions Laborals, el CTESC i l’AIC, i d’acord 
amb els sindicats i representants empresarials, el Par-
lament insta el Govern a: 

a) Incentivar l’homologació de l’horari laboral a l’ho-
rari europeu a l’empresa.

b) Incentivar la jornada continuada.

c) Garantir el finançament adequat per part de la Ge-
neralitat de les places públiques d’escola bressol (0-3 
anys), d’acord amb els ajuntaments; i impulsar un pla 
de creació de llars d’infants a les empreses o zones in-
dustrials.

d) Crear i donar suport institucional al certificat 
d’Empresa Familiarment Responsable d’acord amb el 
que estableix el Consell de relacions laborals de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21311)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques de protecció a les famílies (tram. 302-00050/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

1.b) Impulsar la perspectiva de família a totes les polí-
tiques públiques de la Generalitat per a que en totes les 
mesures, accions, plans i lleis es doni un valor prefe-
rencial i diferenciat a la família i al matrimoni. als dife-
rents tipus de famílies i totes les formes de matrimoni.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

2. En relació a les mesures d’impuls de la política de 
conciliació de la vida familiar i laboral, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Incentivar l’homologació de l’horari laboral a l’hora-
ri europeu a l’empresa.

b) Incentivar la jornada continuada.
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c) Impulsar un pla de creació de guarderies a les empre-
ses o zones industrials.

d) Crear i donar suport institucional al certificat d’Em-
presa Familiarment Responsable.

e) Introduir en tots els plecs de contractació del Sector 
Públic clàusules familiars, incorporant criteris de pun-
tuació positiva a les empreses que acreditin polítiques 
familiars i de conciliació progressives.

f) Garantir una raonable oferta extraescolar i en perí-
odes de vacances en els centres escolars i entitats de 
lleure.

a) Restituir els drets laborals derogats per la reforma 
laboral impulsada pel PP.

b) Impulsar els Plans d’Igualtat a les empreses i, en es-
pecial, les mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral, així com, revisar el compliment de 
la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igual-
tat efectiva de dones i homes.

c) Impulsar una llei dels usos del temps.

d) Impulsar la Llei per a una nova ciutadania i per a la 
igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya.

e) Ampliar la xarxa pública d’escoles bressols per a 
l’educació de 0-3 anys.

f) Garantir el dret al lleure dels infants en especial els 
més desafavorits. Assegurar la igualtat en l’accés a les 
colònies i les sortides escolars dels alumnes.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3. En relació a les mesures de suport a la maternitat i a 
les dones embarassades, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a: 

a) Establir prioritat per a les mares gestant a l’hora d’ac-
cedir a prestacions i ajudes de la Generalitat.

b) Considerar com a mares gestants en situació de risc 
aquelles que, per motiu d’edat, cultura, salut, context 
social o familiar, o situació econòmica troben especials 
dificultats de culminar amb èxit l’embaràs.

c) Establir el dret de tota mare gestant a continuar amb 
el seu embaràs amb un servei d’assessoria i acompa-
nyament que li permeti superar qualsevol conflicte que 
l’embaràs li pugui suposar.

d) Elaborar un codi de bones pràctiques als Serveis So-
cials i de Salut que promogui el dret a la maternitat a 
través d’un tractament global i integral en l’assistència 
de mares gestants en situació de risc.

e) Promoure la creació de Punts d’Atenció a la Mare 
Gestant en els que s’informin a les dones embarassades 

dels recursos de protecció social existents d’àmbit esta-
tal, autonòmic i local, públics i privats.

f) Establir una Xarxa d’Acollida per a mares gestants 
en situació de risc que necessitin un lloc on viure men-
tre segueixen endavant amb el seu embaràs.

g) Tramitar la Renda Mínima d’Inserció a totes les ma-
res gestants sense recursos o en risc d’exclusió social 
per ajudar a la viabilitat de l’embaràs.»

3. Mesures de suport al dret a decidir de les dones so-
bre el seu propi cos.

a) Impulsar la renda garantida de ciutadania com a 
dret de tota la ciutadania a viure en condicions de dig-
nitat i disposar dels recursos necessaris per a fer front 
a les seves necessitats bàsiques i a les de les persones 
que integren la seva unitat familiar.

b) Impedir una reforma restrictiva de la llei de salut se-
xual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’em-
baràs.

c) Reforçar i impulsar l’accés universal a la informa-
ció en matèria de sexualitat i mètodes anticonceptius i 
promoure l’educació sexual i afectiva.

d) Reforçar, dotar de majors recursos i desplegar arreu 
del territori els punts d’atenció i assessorament a les 
dones, per oferir suport jurídic i/o psicològic en totes 
les matèries que les puguin afectar.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 21318)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de protecció a les famílies 
(tram 302-00050/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP de Ciutadans

Del punt 1.b

1.b) Impulsar la perspectiva de família a totes les polí-
tiques públiques de la Generalitat per a que en totes les 
mesures, accions, plans i lleis es doni un valor prefe-
rencial i diferenciat a la família i al matrimoni.
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Del punt 3.a

3.a) Establir prioritat per a les mares gestant Establir 
com a circumstància de valoració específica l’embaràs 
a l’hora d’accedir a prestacions i ajudes de la Genera-
litat.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP de Ciutadans

Dels punts 3.b, 3.c, 3.d, 3.f i 3.e, que es substitueixen i 
passen a tenir el redactat següent 

Nou punt 3.c

Establir mecanismes d’assessorament i protecció glo-
bals i integrals dirigits a les dones embarassades que 
puguin trobar-se en situacions de conflicte relaciona-
des amb el seu embaràs, ja sigui per motius d’edat, 
econòmics, de salut, de context social o d’altres. Tan-
mateix, establir mecanismes que els permetin conèixer 
els seus drets i obligacions, el marc legal aplicable, ai-
xí com totes les prestacions i ajuts disponibles i la res-
ta d’opcions possibles, de forma que es garanteixi que 
totes les dones que vulguin culminar el seu embaràs 
puguin fer-ho.

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició 
GP de Ciutadans

Al final del punt 3.g

3.g) Tramitar la Renda Mínima d’Inserció a totes les 
mares gestants dones embarassades sense recursos o 
en risc d’exclusió social per ajudar a la viabilitat de 
l’embaràs i sense perjudici de la seva tramitació a la 
resta de possibles beneficiaris.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz, president; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, diputat, del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 25115)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch i Cuen-
ca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les 
famílies (tram. 302-00050/10).

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que exigeixi al Govern de l’Estat la recu-
peració de totes les transferències finalistes al govern 
de la Generalitat destinades a polítiques familiars, 
de manera que tornin als nivells que estaven al 2008, 
com ara la prestació bàsica de serveis socials, la in-
tervenció social integral del poble gitano, el Pla del 
Voluntariat, els programes de suport a les famílies en 
situacions especials, els programes contra el maltrac-
tament infantil, el pla d’acció per a persones amb dis-
capacitats, l’atenció a la primera infància, les ajudes 
a la dependència, els fons d’acollida i integració, els 
programes per a menors immigrants no acompanyats, 
l’assistència integral de dones i menors víctimes de vio-
lència de gènere, els programes específics per a dones, 
el Pla Nacional de Drogues i els programes d’emanci-
pació de joves.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 

1 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a que reclami al Govern de l’Estat la 
transferència dels recursos humans i materials de totes 
les delegacions a Catalunya de l’Agencia Estatal d’Ad-
ministració Tributària a la Generalitat de Catalunya, 
així com de les competències en recaptació, gestió, li-
quidació, inspecció i revisió de tots els tributs supor-
tats a Catalunya, per tal de reforçar les polítiques soci-
als i familiars del govern de la Generalitat.

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que reclami al Govern de l’Estat la de-
rogació del Reial Decret Llei 3/2012 de 20 de febrer de 
mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, 
atès que afecta negativament la conciliació de la vida 
familiar i laboral.

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

D’un nou punt

2 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que reclami al Govern de l’Estat el tras-
pàs de les competències en legislació i polítiques labo-
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rals per tal d’impulsar una política integral de concili-
ació de la vida laboral i familiar.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25123)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les 
famílies (tram. 302-00050/10).

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

«El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que en els darrers 5 anys el pressupost que 
l’estat ha assignat al govern de la Generalitat en ma-
tèria de polítiques de família s’ha vist reduït en la seva 
totalitat, i és per aquest motiu que insta el govern de 
l’Estat a restituir i incrementar de manera immedia-
ta els recursos econòmics assignats a la generalitat de 
Catalunya, adreçats a polítiques de suport a les famí-
lies.

2. Insta al Govern a aprovar i presentar tal i com té 
previst, el II pla integral de suport a les famílies, que 
contempla entre d’altres, mesures per tal de Millorar 
la informació a les famílies, de suport i orientació a 
les habilitats parentals, l’elaboració d’un nou marc le-
gislatiu, la visibilització de la perspectiva de família, 
mesures de conciliació familiar i laboral, suport i re-
colzament a les famílies acollidores i adoptives, reforç 
i protecció de les famílies en risc de pobresa i exclusió 
social, prevenció i de lluita contra els maltractaments, 
l’acceptació social de la diversitat familiar »

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model dels col·legis professi-
onals
Tram. 302-00051/10

Esmenes presentades
Reg. 25113 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 25113)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i 
Barot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el model dels col·legis 
professionals (tram. 302-00051/10).

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

D’addició d’un nou punt

«S’adhereix als pronunciaments d’oposició a l’Avant-
projecte de llei del Govern de l’Estat sobre col·legis 
professionals expressada pels col·legis d’advocats, 
d’arquitectes, de farmacèutics i d’enginyers.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’addició d’un nou punt

«Manifesta que el principi general de llibertat d’accés i 
habilitació única comporta el risc d’afectar l’eficiència 
i qualitat professional, el control ètic i deontològic i la 
formació continuada, i va en detriment de la vincula-
ció dels col·lectius professionals al seu context al servei 
de la ciutadania i dels seus drets.»

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

D’addició d’un nou punt

«Defensa la importància dels col·legis professionals, 
juntament amb les associacions de professionals i sin-
dicats, en tant que instruments per apropar el col·lectiu 
de professionals a la ciutadania.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política cultural
Tram. 302-00052/10

Esmenes presentades
Reg. 21317; 25116; 25119; 25121; 25126 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 21317)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política cultural (tram. 
302-00052/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Del punt 1

«Per tot això el Parlament de Catalunya demana ins-
ta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern 
central a modificar la llei 37/1992 de 28 de desembre 
de l’Impost sobre el Valor Afegit per tal gravar amb 
un IVA superreduït del 4% a totes les activitats i pro-
ductes culturals, així com a tots els serveis que se’n 
derivin.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 5

5. Presentar el pressupost de l’any 2013 abans del mes 
de juliol i que situï la despesa de cultura a l’1,2% del 
total del pressupost amb un capítol IV (subvencions) 
d’almenys 152 M euros i un capítol VI (inversió) de 40 
M euros, en un horitzó d’arribar al 2% destinat al pres-
supost de cultura, al final de la legislatura.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 6

6. Buscar altres fórmules de finançament del patrimo-
ni i les polítiques culturals com l’esponsorització, el 
mecenatge, el patrocini i el finançament privat, que ga-
ranteixin la viabilitat a llarg termini del patrimoni i de 
les polítiques culturals i redueixin la dependència ex-
clusiva de les subvencions i ajuts públics.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 7

7. Acordar que tots els processos de selecció de direc-
cions d’equipaments nacionals públics i consorciats es 
faran per concurs públic i internacional seguint els cri-
teris i recomanacions de les organitzacions internaci-
onals amb la participació d’un jurat independent. I en 
concret fer efectiu aquest procediment per a la selecció

7.1. Del nou director o directora del Gran Teatre del Li-
ceu

7.2. Del nou director o directora del Centre d’Art Santa 
Mònica 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 8

8. Desplegar una política de preus públics o tarificació 
social en els equipaments nacionals i consorciats per 
tal de garantir l’accés als serveis culturals al conjunt 
de la població i de forma especials als col·lectius amb 
especials dificultats econòmiques.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 9.1

9. Impulsar un veritable Pla de Xoc per la cultura, 
d’acord amb els sectors culturals i agents locals impli-
cats, que inclogui en tot cas: 

9.1. La convocatòria immediata de concurs per resi-
dències als equipaments nacionals i la cessió dels es-
pais actualment tancats, a partir de la concurrència 
pública de projectes, que incloguin, en tot cas la vincu-
lació de projectes educatius amb l’entorn.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 9.8 

9.8. La creació d’una borsa d’ajuts a la nova creació, 
prioritzant la interdisciplinarietat, dotada a partir d’un 
fons de retorn de projectes amb benefici, i sense cap 
mena de discriminació lingüística.
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 9.11

9.11. L’estalvi a partir de la racionalització i simplifi-
cació de les estructures i organismes del Departament, 
evitant les duplicitats que avui es donen entre ICEC i 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals i 
Institut Ramon Llull, i suprimint el Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (CONCA). Limitar la con-
tractació externa a els encàrrecs estrictament impres-
cindibles, que no es puguin portar a terme pel personal 
i professionals del Departament.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 25116)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú Al-
bornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política cultural (tram. 
302-00052/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació, supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. Aprovar una priorització dels pagaments, de tots els 
deutes del Departament de Cultura amb les entitats, em-
preses i ajuntaments, que respongui a una priorització en 
els pagaments en funció de criteris objectivables i a in-
formar-ne als afectats, i fer efectius aquests pagaments 
tan bon punt les finances de la Generalitat ho permetin.

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

3. Fer efectiu el pagament immediat de tots els deutes 
adquirits pel Departament de cultura de les anualitats 
anteriors al 2013 abans de tres mesos.

3 Esmena núm. 3
De modificació, supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Situar la despesa de cultura a l’1,2% del total del 
pressupost amb un capítol IV (subvencions) d’almenys 
152 M€ i un capítol VI (inversió) de 40 M€, en un ho-
ritzó d’arribar de manera progressiva al 2% destinat al 
pressupost de cultura, al final de la legislatura.

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

6. Evitar qualsevol procés de privatització del patri-
moni cultural impulsat des de l’Agència de Patrimoni 
i potenciar el diàleg amb el conjunt del sector, els pro-
fessionals i el món local per tal de concretar la formula 
de millorar la gestió i les polítiques patrimonials.

5 Esmena núm. 5
De supressió, modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

7. Acordar que tots els processos de selecció de direc-
cions d’equipaments nacionals públics amb participa-
ció de la Generalitat de Catalunya es faran per concurs 
públic i internacional seguint els criteris i recomanaci-
ons de les organitzacions internacionals amb la parti-
cipació d’un jurat independent, i estaran sotmesos als 
principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. I en 
concret fer efectiu aquest procediment per a la selecció

7.1. Del nou director o directora del Gran Teatre del Li-
ceu

7.2. Del nou director o directora del Centre d’Art Santa 
Mònica

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9.1. La convocatòria immediata de concurs per resi-
dències als equipaments nacionals i la cessió dels es-
pais actualment tancats, a partir de la concurrència 
pública de projectes, que incloguin, en tot cas la vin-
culació de projectes educatius amb l’entorn i amb un 
disseny de finançament que no representi un augment 
de la partida pressupostària.

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

9.3. La demanda al Govern de l’Estat perquè transfe-
reixi els diners que s’han de destinar a l’adquisició i 
reposició de fons bibliotecaris i no els destini a finali-
tats que envaeixen les competències del Departament 
de Cultura.

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

9.4. Un pla econòmic de suport a museus locals que 
garanteixi el desenvolupament de les xarxes territo-
rials que marca el pla de museus vigent i que estigui 
acordat entre el sector, el món local i la conselleria.
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9 Esmena núm. 9
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9.5. El compliment dels acords econòmics establerts 
i del projecte acordat amb la Xarxa de Centres d’Arts 
Visuals de Catalunya, mitjançant convenis plurianu-
als.

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

9.7. El disseny i aprovació de nous models de finança-
ment des del sector públic (ICF), via crèdit o micro-
crèdit, al sector cultural que atenguin a criteris de rà-
pida disponibilitat de recursos i incorporin la fórmula 
de clàusules de retorn en cas de benefici.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9.8. La creació d’una borsa d’ajuts a la nova creació, 
prioritzant la interdisciplinarietat, dotada a partir d’un 
fons de retorn de projectes amb benefici.

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9.11. L’estalvi a partir de la racionalització i simplifi-
cació de les estructures i organismes del Departament, 
evitant les duplicitats que avui es donen entre ICEC 
i Direcció General de Creació i Empreses Culturals i 
Institut Ramon Llull. Limitar i la limitació de la con-
tractació externa a els encàrrecs estrictament impres-
cindibles, que no es puguin portar a terme pel personal 
i professionals del Departament.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 25119)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Ele-
na Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política cultural (tram. 302-00052/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 5 bis

«5 bis. Promoure un gran acord nacional amb el territo-
ri, principalment amb els ajuntaments, per tal d’acordar 
els serveis culturals que cal prestar així com prioritzar 
les inversions necessàries, amb l’objectiu d’assegurar 
l’accés als productes culturals de tota la ciutadania des 
de l’equilibri territorial. En aquest sentit, el Departa-
ment de Cultura assegurarà que cap dels projectes lo-
cals que tenen contret un compromís de finançament 
per part de la Generalitat no serà abandonat sense un 
diàleg i acord previ amb els ajuntaments afectats.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 6 bis

«6 bis. Intervenir en els actes del Tricentenari dels fets 
de 1714, que impulsa el Departament de Presidència, 
per tal de que el Departament de Cultura garanteixi un 
millor ús i aprofitament de la elevada despesa previs-
ta des d’una perspectiva cultural i científica; prioritzi 
les actuacions destinades a consolidar infraestructu-
res existents i descarti aquelles de tipus conjuntural o 
merament festiu que no generin coneixement o benefi-
cis tangibles o material.

Dotar d’una oficina tècnica dels actes del Tricentena-
ri dels fets de 1714 amb personal propi del departa-
ment de cultura, deixant sense efecte la licitació pu-
blicada al DOGC el 14.03.201 “ANUNCI de licitació 
d’un contracte de serveis (exp. PR-2013-148”.amb la 
finalitat d’eliminar la despesa prevista en la meritada 
licitació.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 7.3

«7.3. Dels nous directors dels museus nacionals i res-
ponsables de la nova Agència del Patrimoni Cultural, 
d’acord amb la llei que la crea, i un cop publicats els 
corresponents estatuts.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 9.2 bis

«9.2 bis. El manteniment dels recursos anuals que el 
Departament aporta als grans equipaments culturals 
nacionals, i en tot cas, la paralització de qualsevol al-
tre nou projecte que pugui perjudicar o afectar la via-
bilitat dels existents.»
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5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 9.3 bis

«9.3 bis. La convocatòria immediata del Pla Especí-
fic de Biblioteques, corresponent al PUOSC vigent (que 
enguany no ha inclòs el corresponent PEB), prioritzant 
l’acabament de les instal·lacions en els ajuntaments de 
més de 10.000 habitants i la modernització de l’equipa-
ment i les infraestructures en les restants biblioteques.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 9.5 bis

«9.5 bis El compliment dels acords establerts per tal de 
desenvolupar la Xarxa d’Equipaments Escenocomusi-
cals de Catalunya, d’acord amb els ajuntaments titu-
lars, i mitjançant convenis plurianuals»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 9.6

La regulació normativa de les inversions procedents de 
l’1% per tal de garantir la seva transparència i objecti-
vitat i reduir la seva actual opacitat així com l’establi-
ment normatiu de la destinació del 30% de la dotació 
de l’1% cultural a la creació contemporània.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 9.12

«9.12. Mantenir el pressupost de la Generalitat a l’ES-
MUC i comprometre’s a no augmentar les taxes de ma-
triculació, per tal de que els ensenyaments musicals 
superiors públics a Catalunya no es vegin afectats per 
noves retallades com han patir en els darrers cursos»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 10

«10. Garantir l’estabilitat de mitjans tècnics, econò-
mics i humans dels darrers dos anys al Consorci de 
Normalització Lingüística així com el volum de forma-
ció desenvolupada per aquest i garantir que aquesta 
formació no sigui externalitzada a tercers realitzant-se 
directament a través del Consorci»

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25121)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política cultural (tram. 302-
00052/10).

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

Del punt 1

«1. La modificació de la llei 37/1992 de 28 de desem-
bre de l’Impost sobre el Valor Afegit per tal gravar 
amb un IVA superreduït del 4% a totes les activitats 
i productes culturals, així com a tots els serveis que 
se’n derivin, quan així ho autoritza la directiva comu-
nitària.»

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

Del punt 4

«4. Permetre que entitats, empreses i ajuntaments in-
corporin en les justificacions econòmiques de les ac-
cions realitzades durant el 2012 i 2013 les despeses 
bancàries i de gestió, ocasionades per la demora en el 
pagament de les subvencions atorgades.»

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

Del punt 5

«5. Presentar el pressupost de l’any 2013 abans del mes 
de juliol i que situï la despesa de cultura a l’1,2% del to-
tal del pressupost amb un capítol IV (subvencions) d’al-
menys 152 M euros i un capítol Vi (inversió) de 40 M 
euros, en un horitzó d’arribar al 2% destinat a pressu-
post de cultura, al final de la legislatura.»

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

Del punt 6

«6. Continuar el diàleg amb el conjunt del sector, els 
professionals i el món local per tal de concretar la for-
mula de millorar la gestió i les polítiques patrimonials.»
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5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 1 del punt 9

«9.1. Estudiar la possibilitat d’una convocatòria im-
mediata de concurs per residències als equipaments 
nacionals i la cessió dels espais actualment tancats, a 
partir de la concurrència pública de projectes, que in-
cloguin, en tot cas la vinculació de projectes educatius 
amb l’entorn.»

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

De l’apartat 5 del punt 9

«9.5. El compliment dels acords econòmics establerts 
i del projecte acordat amb la Xarxa de Centres d’Arts 
Visuals de Catalunya, així que les finances de la Gene-
ralitat ho permetin.»

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

De l’apartat 7 del punt 9

«9.7. Continuar oferint models de finançament des del 
sector públic (ICF), via crèdit o microcrèdit, al sector 
cultural que atenguin a criteris de ràpida disponibilitat 
de recursos i incorporin la fórmula de clàusules de re-
torn en cas de benefici.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25126)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política cultural (tram. 302-
00052/10).

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

De l’apartat 5

«5. Presentar el pressupost de l’any 2013 abans del 
mes de juliol i que situï la despesa de cultura a l’1,2% 
del total del pressupost amb un capítol IV (subvenci-

ons) d’almenys 152 M euros i un capítol VI (inversió) 
de 40 M euros, en un horitzó d’arribar al 2% destinat 
al pressupost de cultura, al final de la legislatura.»

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

De l’apartat 8

«[...] i de forma especials als col·lectius amb especials 
dificultats econòmiques com ara joves menors de 30 
anys, jubilats, aturats, etc.»

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

Del punt 4, de l’apartat 9

«9.4. Un pla econòmic de suport a museus locals, col-
leccions i centres d’interpretació d’àmbit municipal o 
iniciativa privada d’interès públic que garanteixi la 
programació anual sobre uns estàndards acordats en-
tre el sector, el món local i la conselleria.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 9, de l’apartat 9

«9.9. La definició i aprovació, conjuntament amb el 
món local, de les línies, objectius i programes d’ajuts 
a l’activitat cultural municipal, recuperant, en tot cas, 
l’acord de participació proporcional de la Generalitat 
en el manteniment i creació de les Escoles públiques 
d’Ensenyaments artístics (música i dansa), així com 
el foment de les Escoles privades d’aquests ensenya-
ments.»

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Fascicle tercer
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la modificació de l’impost de 
successions i donacions i la política fiscal i 
pressupostària
Tram. 302-00053/10

Esmenes presentades
Reg. 21307; 21316; 25118 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21307)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la modificació de l’impost de 
successions i donacions i la política fiscal i pressupos-
tària (tram. 302-00053/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De supressió al punt 1

1. Reclamar al Govern de l’Estat a que estableixi, amb 
caràcter immediat, un objectiu de dèficit que permeti 
presentar un projecte de llei de pressupostos que garan-
teixi els serveis de l’estat del benestar a Catalunya, que 
ha de ser com a mínim, corresponent a un terç de l’ob-
jectiu de dèficit fixat definitivament per al conjunt de 
l’Estat per part de les institucions europees.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Del punt 2 apartat a punt ii

ii. Garantint una recaptació suficient segons les neces-
sitats a curt i mig termini del pressupost de la Gene-
ralitat 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Del punt 2 apartat f nou text

f. La derogació de la llei 6/2012, de 17 de maig, d’esta-
bilitat pressupostària.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista

De tot el text del punt 3.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 4

«4. El Parlament de Catalunya manifesta el seu de-
sacord amb la proposta de reducció del tipus imposi-
tiu aplicable als casinos de joc continguda en l’article 
3 de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989 i insta el Govern a rectificar aquesta proposta 
per tal de mantenir una tributació del joc homologable 
a la dels països del nostre entorn.»

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 21316)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la modificació de l’impost de successions 
i donacions i la política fiscal i pressupostària (tram. 
302-00053/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1

1. Reclamar al Govern de l’Estat a que estableixi, amb 
caràcter immediat, un objectiu de dèficit per al conjunt 
de les Comunitats Autònomes d’Espanya.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2

2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
presentar abans de finalitzar l’actual període de sessi-
ons el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya i el projecte de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives de l’any 2013.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Ciutadans

Del punt 3 de la moció.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
25118)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la modificació de l’impost de successions i dona-
cions i la política fiscal i pressupostària (tram. 302-
00053/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

El punt 1

1. Reclamar al Govern de l’Estat a que estableixi, amb 
caràcter immediat, una moratòria en el compliment 
dels objectius de dèficit fins que l’atur es situï per sota 
del 15% un objectiu de dèficit que permeti presentar un 
projecte de llei de pressupostos i que garanteixi garan-
tint els serveis de l’estat de benestar a Catalunya i la 
reactivació de l’economia per crear ocupació. La dis-
tribució del nou objectiu de dèficit que ha de ser com a 
mínim, corresponent a un terç de l’objectiu de dèficit 
fixat definitivament per al conjunt de l’Estat per part 
de les institucions europees.

1.bis Presentar en el termini d’un mes els pressupos-
tos de la Generalitat per 2013 i el projecte de llei de 
mesures fiscals i financeres, amb un objectiu de dèficit 
que garanteixi el manteniment de les polítiques socials 
i la creació d’ocupació, garantint el debat democràtic 
sobre les prioritats pressupostàries, l’actualització de 
taxes i preus públics i una nova política d’ingressos.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2

Insta al Govern de la Generalitat a presentar, en tot cas 
en el marc de l’actual exercici pressupostari, en el ter-
mini d’un mes les mesures fiscals següents: 

a) Una reforma legislativa de l’impost sobre Succes-
sions i Donacions d’acord amb els principis següents: 

i. Incrementar la progressivitat de l’impost de manera 
que el tipus de gravamen efectiu resultat de la reforma 
incrementi relativament més per les bases imposables 
més altes.

ii. Garantir una recaptació assimilable, com a mí-
nim, a la que generaria la simple derogació de la Llei 
3/2011, de 8 de juny.

b. La modificació de la llei de l’impost sobre Trans-
missions Patrimonials i Actes Jurídics d’acord amb 
l’objectiu de cercar la compensació amb les modifica-
cions de l’impost sobre el valor afegit.

c. Les mesures impositives per penalitzar els habitat-
ges desocupats incentivar incentivant l’entrada al mer-
cat de lloguer dels habitatges desocupats, propietats de 
societats mercantils.

d. Una proposta legislativa d’impostos ambientals que 
inclogui la creació de noves figures impositives sobre 
les activitats altament contaminants.

e. Les actuacions necessàries per tal de fer efectiu el 
cobrament de les quanties meritades d’exercicis ante-
riors de l’impost sobre Grans Establiments Comerci-
als, un cop el Tribunal Constitucional ha desestimats 
els recursos presentats pel Govern de l’Estat, per a la 
posterior adaptació a la legislació vigent sobre equipa-
ments comercials de la llei 16/2000, de l’impost sobre 
Grans Establiments Comercials.

f. Presentar en el termini d’un mes la modificació de 
la llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupos-
tària per tal d’adaptar l’objectiu de sostenibilitat de les 
finances públiques a l’actual recessió econòmica i a la 
necessitat de mantenir l’estat de benestar i a l’objectiu 
de reduir l’atur, la pobresa i l’exclusió social.

g. Implantació de l’Eurovinyeta als vehicles pesants de 
mercaderies que travessen Catalunya per les vies de 
gran capacitat de titularitat catalana.

h. Introducció d’un gravamen sobre les begudes de re-
fresc amb excés de sucre, per raons de salut, que afec-
taria principalment les grans distribuïdores de begu-
des.

i. Implementar un gravamen a les grans fortunes, que 
serà progressiu, vinculat a la renda, gravant totes 
aquelles rendes superiors als 500.000 euros anuals.

j. Impulsar un Pla Nacional de lluita contra el frau fis-
cal. L’Agència Tributària de Catalunya proposarà i po-
sarà en marxa fórmules de coordinació i col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Seguretat Social buscant una major corresponsabilitat 
en la lluita contra el frau fiscal i l’economia submer-
gida.

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

D’un nou punt 4

4. Instar al Govern a no aplicar cap tipus de reducció 
en els tipus impositius aplicables als casinos de joc.
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

5. Davant el proper Consell Europeu instar el Govern 
de l’Estat a defensar la derogació del Pacte d’Estabili-
tat i a revisar dels objectius de dèficit i de deute públic 
superant les polítiques d’austeritat i vinculant la soste-
nibilitat de les finances públiques a la recuperació de 
l’economia i de l’ocupació i a una política fiscal justa 
i redistributiva.

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

D’un nou punt 6

6. La presentació d’una proposició de llei de modifi-
cació de la llei estatal 2/2012, de 27 d’abril d’estabili-
tat pressupostària i sostenibilitat financera per superar 
les polítiques d’austeritat que vinculi la sostenibilitat 
de les finances públiques a l’assoliment d’un objectiu 
d’atur reduït, a combatre la pobresa i a assolir els ni-
vells de despesa social corresponents als països de la 
UE amb similars nivells de renda per càpita que Ca-
talunya.

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

D’un nou punt 7

7. Impulsar la reforma de l’article 135 de la Consti-
tució per eliminar la prioritat absoluta del pagament 
dels compromisos derivats de l’endeutament i superar 
les polítiques d’austeritat.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política industrial i el model 
productiu
Tram. 302-00054/10

Esmenes presentades
Reg. 21308; 25125 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 19.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21308)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política industrial i el model productiu (tram. 302-
00054/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3

«Priorizar desde el ICF la financiación de la actividad 
empresarial, sobretot dirigida a PIMES i MICROPI-
MES, vinculada [...] »

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió del punt 5

5. Revisar las políticas de ayudas vigentes contrastan-
do los criterios aplicados y buscando su màxima eficà-
cia posibles ahorros. Las propuestas de política indus-
trial que signifiquen un nuevo gasto público deberán 
de justificarse e de ir acompañadas de los instrumen-
tos de financiación o del reconocimiento del gasto que 
sustituyen.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el text del 8, nou text

«8. Enfortir les polítiques de clústers compatibles amb 
la competència, horitzontal i no adreçada a protegir 
empreses concretes. L’objectiu és la creació d’un eco-
sistema que aprofundeixi en el canvi tecnològic i en el 
foment de la innovació productiva per posicionar-nos 
adequadament en les noves condicions de competència 
internacional. Per això, caldrà implementar polítiques 
que incentivin la incorporació de tecnologia, innova-
ció i formació el capital humà.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició al text del punt 9

9. Elaborar un protocolo ágil de intervención público-
privada preferente para la mediación en los procesos 
de reestructuración, deslocalización o cierre de em-
presas industriales que permita, entre otros, anticipar 
tendencias, prevenir, identificar y ofrecer alternativas 
que faciliten la viabilidad, ya sea total o parcial, de las 
actividades de dichas empresas, con el objetivo de ga-
rantizar el mantenimiento de las actividades producti-
vas y el mayor número de puestos de trabajo.

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió al text del punt 11

11. Orientar Enfortir l’orientació la transferencia de 
conocimiento desde los centros públicos de investiga-
ción hacia el sector privado alineándose con las posi-
bilidades de las empresas radicadas en Cataluña para 
generar actividad económica a partir de la misma y 
poder competir globalmente. Per això, és vital comp-
tar amb una política d’R+D+I propera a l’empresa i la 
creació d’un sistema de transferència tecnològica que 
fomenti la innovació oberta.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 12, nou text

«12. Introduir línies d’ajut, suport legal i financer, i 
premis per a empreses que desenvolupin patents co-
mercials creades per elles mateixes o en col·laboració 
amb universitats o centres tecnològics i que siguin de-
senvolupades pels altres sectors econòmics dels país.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 14, nou text

«14. Enfortir la xarxa de centres tecnològics de Cata-
lunya, constituint i dotant un Fons de Transferència de 
Tecnologia que impulsi de manera activa els avenços 
en matèria d’R+D+I d’aquests Centres Tecnològics al 
teixit empresarial català, especialment entre les PI-
ME. Aquest fons buscarà capital i invertirà en projec-
tes concrets, buscant la rendibilitat econòmica per a 
totes les parts.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 15

[...] sector. I definir un conjunt d’àrees de Catalunya, 
industrials o lligades al coneixement, com a Distric-
tes Especials d’innovació (DEI), per tal d’impulsar una 
cartera de serveis i de productes que permetin als em-
prenedors o a les empreses que ja fan innovació i vul-
guin instal·lar-s’hi poder dur-la a terme en les condici-
ons més favorables.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 16

[...] empresas tecnológicas.

I impulsar la creació de centres d’excel·lència de for-
mació professional concertats amb els agents econò-
mics i socials.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25125)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
industrial i el model productiu (tram. 302-00054/10).

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

Del punt 1

«1. Impulsar, antes del final del actual período de sesi-
ones, un Plan de Acción Industrial con horizonte en el 
año 2020, consensuado entre las Instituciones públi-
cas y los agentes sociales y económicos, y participado 
por la Comisión parlamentaria específica de seguimi-
ento de política de lucha contra el desempleo, como 
estrategia central para la salida de la crisi y la recupe-
ración de la economia.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Impulsar el Consell Català de l’Empresa, como ór-
gano observatorio y propositivo de políticas de impul-
so de la actividad industrial en Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Revisar las políticas de ayudas vigentes contras-
tando los criterios aplicados y buscando la máxima 
eficiencia de los recursos utilizados.»

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

Del punt 6

«6. Impulsar las estrategias de colaboración, alianzas 
y concentración entre empresas para sumar capacidad 
productiva, mejorar su capacidad de financiación, y el 
acceso a nuevos mercados y economías de escala.»

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

Del punt 9

«9. Elaborar un protocolo ágil de intervención prefe-
rente para la mediación en los procesos de reestructu-
ración, [...].»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 10

«[...] como instrumento para impulsar la innovación en 
el desarrollo de servicios y productos intensivos en tec-
nología.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 14

«14. Impulsar la red de centros tecnológicos como ins-
trumento básico de innovación de las pequeñas y me-
dianas empresas productivas.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 15

«15. Configurar un mapa de polígonos y zonas indus-
triales de Cataluña, garantizando la disponibilidad de 
infraestructuras adecuadas y la coordinación de estos 
espacios industriales en función de las necesidades del 
sector.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 18

«18. Impulsar la colaboración universidad empresa, 
con el objetivo de mejorar los procesos de transferen-
cia tecnológica.»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del tot el punt 20.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’una diputada
Tram. 234-00016/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, 19.06.2013, DSPC-P 21

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juny 
de 2013, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades per la diputada Isabel Vallet Sànchez re-
latives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat de la 
diputada Isabel Vallet Sànchez.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 20737 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 

canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta
Antoni Font Renom

Baixa
Anna Solé i Ramos

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 406-00003/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats
Reg. 20736, 20548 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 18.06.2013

Reg. 20736

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica que han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica, els 
diputats Lluís Guinó i Subirós, Antoni Fernàndez Te-
xidó i Cristina Bosch i Arcau.

Així mateix el Grup Parlamentari proposa al diputat 
Lluís Guinó i Subirós com President de la Comissió.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 20548

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Quim Arrufat Ibáñez, 
Isabel Vallet Sànchez han estat designats membres de 
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la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Tram. 399-00003/10

Adscripció de diputats

Reg. 21262 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 19.06.2013

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

El diputat  Vist i plau
Sergio García Pérez Josep Enric Millo i Rocher
 Portaveu del GP PPC

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00003/10

Constitució i elecció de la coordinadora

Coneixement: Intergrup per la Pau i la 

Llibertat al Sàhara, 18.06.2013

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

El dia 18 de juny de 2013 s’ha constituït l’Intergrup 
per la Pau i la Llibertat al Sàhara. De conformitat amb 
l’article 62.3 del Reglament del Parlament, és integrat 
pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Marta Pascal i Capdevila

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Marta Vilalta i Torres

Grup Parlamentari Socialista
Núria Ventura Brusca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Rafael Luna Vivas

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

Grup Parlamentari de Ciutadans
José Maria Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez

L’Intergrup, d’acord amb l’article 62.3 del Reglament 
del Parlament, ha elegit coordinadora la diputada Mar-
ta Vilalta i Torres.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Marta Vilalta i Torres
La coordinadora de l’Intergrup

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 14/X, 
sobre la situació del món local i la seva ca-
pacitat de prestació de serveis
Tram. 390-00014/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 20356 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00014/10

Sobre: Control compliment de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació 
de serveis

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 b) de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació 
de serveis (núm. de tram. 390-00014/10), us informo 
del següent: 
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Tots els ens locals i la resta d’entitats i organismes que 
formen el sector públic local són coneixedors que po-
den consultar en qualsevol moment a la web del De-
partament d’Economia i Coneixement l’estat de paga-
ment dels documents mitjançant el certificat digital o 
bé amb el NIF o CIF de l’entitat local i els últims 5 dí-
gits del compte corrent on es pagarà, que permet l’ac-
cés a una aplicació que conté informació sobre tots els 
pagaments que diferents departaments o organismes 
de la Generalitat han d’executar. Aquesta aplicació in-
forma sobre l’estat de pagament (pendent, programat 
o pagat) de factures, certificacions d’obres i subven-
cions. Qualsevol novetat en la data de programació 
dels pagaments s’introdueix de manera immediata en 
aquesta plataforma de consulta on es troba la infor-
mació permanentment actualitzada. Aquesta consulta 
també es pot fer via telefònica trucant al servei d’in-
formació telefònica 012 (aportant el NIF o CIF i els 
cinc últims dígits del número del compte corrent en 
què es fa el pagament) o per correu electrònic en el 
cas que els ens locals creditors no puguin obtenir la 
informació sobre els pagaments ni a través d’Internet, 
ni trucant al 012, adreçant una consulta a www.gencat.
cat/economiaiconeixement/contacte.

Per altra banda, pel que fa als convenis signats entre la 
Generalitat i els ens locals, es faran efectius en llur to-
talitat en el moment que la situació financera de la Ge-
neralitat millori, sens perjudici que en l’actualitat, i a 
mesura que es pugui, s’hi doni compliment. El context 
actual de crisi econòmica i financera ha motivat que 
s’adoptin mesures de caràcter extraordinari. Aquesta 
realitat comporta que el Departament d’Economia i 
Coneixement no pugui fer una previsió exacta de la 
data en què s’abonaran els pagaments compromesos, 
si bé garanteix que els farà efectius tan aviat com si-
gui possible seguint estrictament l’ordre de prelació 
dels pagaments que imposa la normativa vigent. En el 
cas dels ens locals, també es considera la seva situació 
economicofinancera d’endeutament i de risc alhora de 
prioritzar determinats pagaments depenent dels resul-
tats de l’anàlisi que mensualment elabora el Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals.

Barcelona, 7 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre l’escrit del fiscal del cas Palau, del 
14 de juny de 2013, relatiu al finançament de 
Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 361-00002/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 20811).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre el presumpte pagament de comis-
sions a Convergència Democràtica de Cata-
lunya per l’adjudicació d’obra pública
Tram. 361-00003/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 20858, 20890).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre el presumpte pagament de comis-
sions de Ferrovial a Convergència Democrà-
tica de Catalunya a canvi de l’adjudicació 
d’obra pública
Tram. 361-00004/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2013.
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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 de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00019/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre l’Informe sobre l’estat dels serveis soci-
als a Catalunya
Tram. 354-00068/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els criteris per a l’aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i 
sobre la situació de la llei de promoció de 
l’autonomia personal
Tram. 354-00070/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre l’informe del Comitè 
Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de 
les Penes o Tractes Inhumans o Degradants 
redactat arran d’una visita a Espanya al juny 
del 2012
Tram. 354-00071/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 
133.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb 
la consellera de Benestar Social i Família 
sobre la situació dels centres residencials 
d’acció educativa
Tram. 354-00073/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els plans amb relació a 
l’Institut de Recerca Tecnològica Agroali-
mentària
Tram. 354-00078/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 4, tinguda el 
12.06.2013, DSPC-C 129.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratè-
gic de turisme
Tram. 354-00088/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 20361).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 18.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 354-00089/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 20538).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 14.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la detenció d’un periodista
Tram. 354-00092/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20820).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.06.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Vida Independiente amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00062/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Ecom amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00063/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’ONCE amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00064/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Dincat amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00065/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00066/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana per a la Pro-
moció de les Persones Sordes (Accaps) amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00067/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana per a la Inte-
gració del Cec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00068/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Cecs i Dis-
minuïts Visuals amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00069/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00070/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya
Tram. 352-00071/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Dincat amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00072/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Ecom amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00073/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00074/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació ONCE amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00075/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00076/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Minusvàlids Físics 
Associats (Mifas) amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00077/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació AICE amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00078/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Cocemfe Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00079/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00080/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana pro Persones 
amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00081/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana per a la Inte-
gració del Cec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00082/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Discapacitat Visual Ca-
talunya: B1+B2+B3 amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00083/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00084/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00085/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00086/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00087/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00088/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Empresarial Catalana 
d’Autotransport de Viatgers amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00089/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Gremi d’Empresaris de Cinemes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00090/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Xavier Grau 
Sabaté, delegat territorial de l’ONCE a Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00091/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Salvador 
Castañer Sacrest, cap del Servei per a Afi-
liats de l’ONCE a Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00092/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’Andrés Rueda 
Sánchez, president de l’Associació Catalana 
de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a 
la Dependència Gerontològica, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00093/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00094/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00095/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Patrícia Car-
mona Hidalgo, presidenta de l’Associació de 
Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Dis-
capacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00096/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Vicente Bo-
tella García del Cid, president de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00097/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00098/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-
Beleta Cuyás, arquitecte i professor d’ar-
quitectura de la Universitat Internacional 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00099/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Jordi 
Guasch i Asmerats, enginyer industrial, in-
terventor de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i mem-
bre de la Comissió d’Acció Professional, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00100/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Raimon Ja-
né i Campos, enginyer industrial, director 
de recerca de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, president de la Federació d’As-
sociacions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes i tresorer del Comitè Català de Re-
presentants de Persones amb Discapacitat, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00101/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’Antoni Gui-
llén, president d’ECOM, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00102/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Ramírez, de la Fundació Guttmann, amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00103/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Paraplègics i Grans 
Minusvàlids de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00104/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’Enric Botí, 
en representació de l’ONCE, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00105/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’Antoni Mar-
tínez, de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00106/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions d’Im-
plantats Coclears amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00107/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Ricard 
López, de l’Associació Catalana pro Perso-
nes amb Sordceguesa, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00108/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Manel Martí, 
representant de l’Associació de Discapaci-
tats Visuals, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00109/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana per a la Inte-
gració del Cec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00110/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Carme 
López, representant de Discapacitat Intel-
lectual de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00111/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Empresaris del Cinema 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00112/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00113/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’accessi-
bilitat
Tram. 352-00114/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 8 de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració, tinguda el 18.06.2013, 
DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Hostaleria de les Co-
marques de Girona amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00115/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Comerç de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00116/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Museòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00117/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00118/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00119/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’ONCE amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 352-00120/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Discapacitat Intel·lectual de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00121/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Ecom amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00122/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00123/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00124/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Salut Mental Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00125/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00126/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació Espanyola de Per-
sones amb Discapacitat Física i Orgànica 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00127/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana pro Persones 
amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00128/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00129/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00130/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Foment del Treball amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00131/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Pimec amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00132/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cinema 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00133/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00134/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00135/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00136/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 352-00137/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Adif amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00138/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 352-00139/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Design for All amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00140/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’Enric Rovira-
Beleta, arquitecte especialista en accessibi-
litat, amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 352-00141/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Xavier Gar-
cia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en 
accessibilitat, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00142/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Daniel 
Guasch Murillo, director acadèmic de la cà-
tedra d’accessibilitat, arquitectura, disseny i 
tecnologia per a tothom de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00143/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Centre Nacional de Tecnologies de 
l’Accessibilitat amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 352-00144/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 352-00145/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Proposta de compareixença de Miquel Buch 
Moya, president de l’Associació Catalana de 
Municipis, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00178/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Amor 
Martín, president de la Federació de Munici-
pis de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00179/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barberà Fondevila, directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00180/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Joan Aula-
dell Fontseca, ex-director general de Rela-
cions Institucionals amb el Parlament, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00181/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Miquel Sàm-
per Rodríguez, president del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00182/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença de Muriel Ca-
sals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00183/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Castellà, professor titular de dret constitu-
cional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00184/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-
López, professor dels Estudis de Dret i Cièn-
cia Política i investigador a l’Internet Inter-
disciplinary Institute i a l’eLearn Center de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00185/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Miquel Roca 
Junyent, advocat, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00186/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Se-
cretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00187/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics i catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00188/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 20493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença d’Itziar Gonzá-
lez Virós, arquitecta experta en processos 
de participació ciutadana, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00189/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20535).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Quim Bru-
gué, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00190/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20535).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics i catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00191/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20535).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Marc Parés, 
director del Grup de Recerca en Participació 
Ciutadana i Moviments Socials de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00192/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20535).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00193/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00194/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00195/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00196/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la comissió promotora de la 
iniciativa legislativa popular per a una ren-
da garantida de ciutadania amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00197/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Maria Àn-
gels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00198/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Ester Mitjans, 
exdirectora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 352-00199/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Martí, professor del Departament de Dret de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00200/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Jordi Pac-
heco, politòleg expert en participació ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00201/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença de Joaquín Tor-
nos, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00202/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Ar-
náiz, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00203/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Javier Pérez 
Royo, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Sevilla, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00204/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Elisa Pérez 
Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucio-
nal i catedràtica de dret internacional privat 
de la Universitat Nacional d’Educació a Dis-
tància, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00205/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Víctor Ferre-
res, professor titular de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00206/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Manuel Ger-
pe, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00207/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença de Gregorio 
Cámara Villar, catedràtic de dret constituci-
onal de la Universitat de Granada, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00208/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Òscar Rebo-
llo, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00209/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán 
Galán, professor titular de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00210/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Eduard Roig 
Molés, professor titular de dret constitucio-
nal de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00211/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Ar-
bós, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00212/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Michael Do-
naldson, coordinador d’acció institucional 
de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00213/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Teresa Puig 
Gallach, cap del Departament de Participa-
ció Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona 
(Barcelonès), amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00214/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.



25 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

4.53.05. INFORMACIó 116

Proposta de compareixença d’Antoni Merino 
Orejón, exdirector del Centre per a la Parti-
cipació Ciutadana de la Diputació de Barce-
lona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès 
Occidental), amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00215/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado Sánchez, ex-subdirector general de 
Participació Ciutadana i tècnic superior de 
la Generalitat, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00216/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Tatiana 
Mansilla, tècnica de participació ciutadana 
de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llo-
bregat), amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00217/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Bartolomé 
Agudo López, extècnic de participació ciu-
tadana i cap de solidaritat i cooperació de 
l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00218/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Dolça Gar-
cia Monroy, ex-regidora ponent de partici-
pació ciutadana i atenció a la gent gran de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00219/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 20540).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Enrique Álva-
rez Conde, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat 
de Madrid), amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00220/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
20543).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00221/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00222/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Carme For-
cadell i Lluís, presidenta de l’Assemblea Na-
cional Catalana, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 352-00223/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Municipis per la In-
dependència amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00224/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Muriel Ca-
sals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00225/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Sobirania i Justícia amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00226/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del col·lectiu EMMA amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00227/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Carles Boix 
i Serra, professor de ciències polítiques de 
la Universitat de Princeton, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00228/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Arbós 
Marín, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00229/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00230/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Jaume 
López i Hernández, doctor en ciència políti-
ca i de l’administració, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00231/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Ferran Re-
quejo i Coll, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00232/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.
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Proposta de compareixença de Josep Maria 
Reniu i Vilamala, professor de ciència polí-
tica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00233/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença d’Esther Martín 
Núñez, professora titular de dret constitu-
cional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00234/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Proposta de compareixença de Jordi Matas 
Dalmases, catedràtic de ciència política de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00235/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20551).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la situació del Centre Peniten-
ciari de Figueres i de la presó Model
Tram. 356-00197/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
presenti l’informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o 
Tractes Inhumans o Degradants redactat ar-
ran d’una visita a Espanya al juny del 2012
Tram. 356-00199/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la seguretat dels centres peni-
tenciaris i les fugues d’interns
Tram. 356-00200/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.
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Sol·licitud de compareixença de Pedro L. 
Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre la situa-
ció de l’assistència jurídica gratuïta i del torn 
d’ofici
Tram. 356-00202/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, 
membre del comitè d’experts col·laboradors 
en la redacció del document de bases de 
l’Avantprojecte de llei de l’autonomia perso-
nal, davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre l’estat 
d’aquest document de bases
Tram. 356-00205/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 8, tinguda el 18.06.2013, DSPC-C 136.

Sol·licitud de compareixença de Juan Carlos 
Sánchez Jiménez, representant de l’Agrupa-
ció dels Cossos de l’Administració d’Institu-
cions Penitenciàries, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre la situació dels centres penitenciaris
Tram. 356-00237/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
López Sánchez, representant de l’Agrupació 
dels Cossos de l’Administració d’Institucions 
Penitenciàries, davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè informi sobre la 
situació dels centres penitenciaris
Tram. 356-00238/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació d’Agents Rurals de 
Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè exposi la seva 
valoració de la campanya de prevenció d’in-
cendis
Tram. 356-00240/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 4, tinguda el 
12.06.2013, DSPC-C 129.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció d’Agents Rurals de la 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè exposi la se-
va valoració de la campanya de prevenció 
d’incendis
Tram. 356-00241/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 4, tinguda el 
12.06.2013, DSPC-C 129.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi la situa-
ció actual de l’ajuda al refugiat
Tram. 356-00248/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuen-
ca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 19542).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el com-
pliment de la Llei 3/2009, de regulació i mi-
llora d’urbanitzacions amb dèficits urbanís-
tics
Tram. 356-00252/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 19872).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 17.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Organització Territorial i Urbanisme 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat perquè informi sobre el compliment de la 
Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 356-00253/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 19873).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 17.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de TLN-100% Renovables davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè pre-
senti l’informe «Sobre l’estat de les centrals 
nuclears a Catalunya. Una visió en perspec-
tiva»
Tram. 356-00261/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20479).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Llena Cortina davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la contrac-
tació de Método 3 pel departament del qual 
era titular
Tram. 356-00268/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 20492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 14.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Cata-
lunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les conseqüències de les re-
tallades pressupostàries en les polítiques de 
seguretat
Tram. 356-00271/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20595).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia - 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre les 
conseqüències de les retallades pressupos-
tàries en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00272/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20595).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esquadra 
- Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les conse-
qüències de les retallades pressupostàries 
en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00273/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20595).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·lectiu Autònom de Treba-
lladors dels Mossos d’Esquadra davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
conseqüències de les retallades pressupos-
tàries en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00274/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20595).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Emprene-
dores davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre l’equiparació 
de valor entre homes i dones a l’economia, 
l’ocupació i la recuperació econòmica
Tram. 356-00275/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 20600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 18.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Respon-
sable i d’una representació de l’associació 
Retorna davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè expliquin els resultats 
de la prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 356-00276/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, M. Dolors Montserrat 
i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 20623).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 17.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Figue-
ras i Pomés, alcalde de Cadaqués (Alt Em-
pordà), davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els resultats de la 
prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 356-00277/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, M. Dolors Montserrat 
i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
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Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 20624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 17.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Persones Sor-
des de Catalunya davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi 
sobre l’accessibilitat universal dels estudi-
ants sords
Tram. 356-00279/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 20677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de David Mo-
ner, president de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè expliqui la 
situació de l’esport català i les federacions 
esportives
Tram. 356-00280/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Oriol Junqueras i Vi-
es, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Par-
lamentari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
20733).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 19.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Do-
mingo, president de la Unió de Consells Es-
portius de Catalunya, perquè expliqui la situ-
ació dels consells esportius
Tram. 356-00281/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Oriol Junqueras i Vi-
es, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Par-
lamentari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
20734).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 19.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la detenció d’un 
periodista
Tram. 356-00294/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20819).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.06.2013.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals amb la vicepresidenta del Govern 
sobre la diagnosi prevista en el Pla d’ocupa-
ció per a la racionalització de l’organització i 
l’optimització del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat 2012-2014
Tram. 355-00046/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Vicepresidenta del 
Govern, del Govern de la Generalitat (reg. 20762).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 17.06.2013.

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

Compareixença de Joaquim Brugué, cate-
dràtic de ciències polítiques de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00015/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença de Fernando Pindado, ex-
subdirector general de Participació Ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00016/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença d’una representació de 
l’empresa Syctel amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00017/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Prou amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00018/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular per a la prohibició dels conreus 
transgènics amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00019/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.
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Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular de la renda garantida de ciuta-
dania amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00020/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular de la llei electoral de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00021/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00022/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vila-
mala, professor de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00023/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença d’Enric Fossas Espadaler, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00024/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 14 de la 
Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 353-00025/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.



25 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

4.53.15. INFORMACIó 126

Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicen-
ciat en ciències de la informació i doctor en 
sociologia, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00026/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença de Miquel Àngel Cabellos 
Espiérrez, professor titular de dret constitu-
cional de la Universitat de Girona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00027/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença de Joan Rodríguez, pro-
fessor de ciència política de la Universitat 
de València, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00028/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Girona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00029/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença de Joan Botella Corral, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00030/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença de José Manuel Pérez Tor-
nero, director i catedràtic del Departament 
de Periodisme de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00031/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.
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Compareixença de Carme Valls, proponent 
de la iniciativa legislativa popular de la Llei 
electoral de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inici-
ativa legislativa popular
Tram. 353-00032/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença d’Òscar Rebollo, professor 
de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 353-00033/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 12.06.2013, 
DSPC-C 125.

Compareixença de Víctor Cuesta López, 
professor de dret constitucional de la Uni-
versitat de Las Palmas de Gran Canaria, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 353-00034/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença de Vicky Bolaños, cofun-
dadora del projecte «Qué hacen los diputa-
dos», amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 353-00035/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 125.

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar so-
bre el primer any de vigència de la Instrucció 
1/2012 de la Direcció General per a la Immi-
gració, per la qual s’estableixen els criteris 
generals per a l’elaboració dels informes 
d’estrangeria competència de la Generalitat
Tram. 357-00045/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
18.06.2013, DSPC-C 136.

Compareixença de la presidenta del Comitè 
1er de Desembre davant la Comissió de Sa-
lut per a informar sobre les activitats de les 
entitats associades al Comitè i els efectes 
dels retards en els pagaments dels serveis 
prestats per compte de la Generalitat
Tram. 357-00077/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 131.

Compareixença de Lluís Miquel Pérez i Se-
gura, exalcalde de Reus i expresident d’In-
nova, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00096/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 17.06.2013, DSPC-C 134.
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Compareixença de Josep Prat Domènech, 
exdirectiu del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, expresident de l’Institut Cata-
là de la Salut i ex-director general d’Innova, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00097/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 17.06.2013, DSPC-C 134.

Compareixença de Jorge Batesteza Pen-
na, arquitecte de l’Hospital de Sant Joan de 
Reus, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses
Tram. 357-00108/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 17.06.2013, DSPC-C 134.

Compareixença de Jordi Tous Vallvé, exdi-
rector d’Assumptes Institucionals de Sages-
sa i exdirector dels Serveis Territorials d’Ac-
ció Social i Ciutadania a Tarragona, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00113/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 17.06.2013, DSPC-C 134.

Compareixença d’Enric Ticó i Buxadós, pre-
sident de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre la situa-
ció, el programa d’actuació i les previsions 
de futur de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 357-00286/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença de Francesc Damià Calvet, 
director de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre la situació, el programa d’actu-
ació i les previsions de futur d’aquest institut
Tram. 357-00287/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença del director de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre la 
situació, el programa d’actuació i les previsi-
ons de futur d’aquesta agència i del seu pla 
de sanejament financer
Tram. 357-00288/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.
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Compareixença de Jaume Fornt i Paradell, 
director de l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur 
d’aquesta agència
Tram. 357-00289/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença de Jaume Miranda i Canals, 
director de l’Institut Cartogràfic de Catalu-
nya, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat per a informar sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur 
d’aquest institut
Tram. 357-00290/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença del director de l’Agència de 
Residus de Catalunya davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la situació, el programa d’actuació i les pre-
visions de futur d’aquesta agència i la prova 
pilot del sistema de dipòsit, devolució i re-
torn d’envasos de Cadaqués (Alt Empordà)
Tram. 357-00291/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença de Joan Nogué i Font, di-
rector de l’Observatori del Paisatge, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar les tasques d’aquesta entitat
Tram. 357-00292/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença de Toni Altaió i Morral, por-
taveu de l’Associació per la Defensa i l’Estu-
di de la Natura, davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a explicar les tasques 
de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
Tram. 357-00293/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença de la directora general de 
Polítiques Ambientals davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a explicar les tas-
ques de l’Obrador del Tercer Sector Ambi-
ental
Tram. 357-00294/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Ambientòlegs de Catalunya davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre les activitats i les propostes 
del Col·legi amb relació a la situació ambi-
ental
Tram. 357-00295/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 7, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 126.
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Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis-
cal interlocutor en delictes d’odi i discrimi-
nació de la Fiscalia Superior de Catalunya, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre la tasca de la Fis-
calia contra l’homofòbia i els delictes vincu-
lats a l’orientació sexual
Tram. 357-00296/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 5, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 130.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupa-
ment davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre l’agenda polí-
tica de la Xarxa
Tram. 357-00297/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 5, tinguda el 12.06.2013, DSPC-C 130.

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre la seguretat dels centres penitenciaris, 
les fugues d’interns i la situació del Centre 
Penitenciari de Figueres i la presó Model, i 
perquè presenti l’informe del Comitè Euro-
peu per a la Prevenció de la Tortura i de les 
Penes o els Tractes Inhumans o Degradants 
redactat arran d’una visita a Espanya
Tram. 357-00300/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

Compareixença del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre la situació de l’assistència jurídica gratu-
ïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00301/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 7, tinguda el 13.06.2013, DSPC-C 133.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
març del 2013
Tram. 337-00013/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 20629 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 18.06.2013

A la presidenta del Parlament 

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de març de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 12 de juny de 2013

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.
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	Proposta de compareixença d’una representació de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00084/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00085/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00086/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00087/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00088/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00089/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00090/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00091/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Castañer Sacrest, cap del Servei per a Afiliats de l’ONCE a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00092/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, president de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00093/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
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	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00095/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, presidenta de l’Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00096/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00097/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00098/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte i professor d’arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00099/10
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	Proposta de compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la Comissió d’Acció Professional, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00100/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, president de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes i tresorer del Comitè Català de Represent
	Tram. 352-00101/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00102/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00103/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00104/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Botí, en representació de l’ONCE, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00105/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Martínez, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00106/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00107/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ricard López, de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00108/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manel Martí, representant de l’Associació de Discapacitats Visuals, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00109/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00110/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme López, representant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00111/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants del Gremi d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00112/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00113/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00114/10
	Decaïment

	Proposta de compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00115/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00116/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00117/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00118/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00119/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00120/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00121/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00122/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00123/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00124/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00125/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00126/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00127/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00128/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00129/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00130/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00131/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00132/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00133/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00134/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00135/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00136/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00137/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Adif amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00138/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00139/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00140/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enric Rovira-Beleta, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00141/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00142/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel Guasch Murillo, director acadèmic de la càtedra d’accessibilitat, arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00143/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00144/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 352-00145/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00178/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00179/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Àngels Barberà Fondevila, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00180/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Auladell Fontseca, ex-director general de Relacions Institucionals amb el Parlament, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00181/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00182/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00183/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep M. Castellà, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00184/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de cons
	Tram. 352-00185/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00186/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00187/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació 
	Tram. 352-00188/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Itziar González Virós, arquitecta experta en processos de participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00189/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00190/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació 
	Tram. 352-00191/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Parés, director del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació c
	Tram. 352-00192/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00193/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00194/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00195/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00196/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a una renda garantida de ciutadania amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00197/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00198/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Mitjans, exdirectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00199/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00200/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00201/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00202/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00203/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00204/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Elisa Pérez Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-00205/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00206/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00207/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00208/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00209/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00210/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00211/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Arbós, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00212/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Michael Donaldson, coordinador d’acció institucional de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00213/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00214/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Merino Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referen
	Tram. 352-00215/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pindado Sánchez, ex-subdirector general de Participació Ciutadana i tècnic superior de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00216/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tatiana Mansilla, tècnica de participació ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00217/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Bartolomé Agudo López, extècnic de participació ciutadana i cap de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i particip
	Tram. 352-00218/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Dolça Garcia Monroy, ex-regidora ponent de participació ciutadana i atenció a la gent gran de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciu
	Tram. 352-00219/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Álvarez Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00220/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00221/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00222/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00223/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00224/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00225/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Sobirania i Justícia amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00226/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del col·lectiu EMMA amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00227/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Boix i Serra, professor de ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00228/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00229/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00230/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume López i Hernández, doctor en ciència política i de l’administració, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00231/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00232/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00233/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Esther Martín Núñez, professora titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00234/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00235/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació del Centre Penitenciari de Figueres i de la presó Model
	Tram. 356-00197/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti l’informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants redactat 
	Tram. 356-00199/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la seguretat dels centres penitenciaris i les fugues d’interns
	Tram. 356-00200/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
	Tram. 356-00202/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, membre del comitè d’experts col·laboradors en la redacció del document de bases de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia personal, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l’esta
	Tram. 356-00205/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Carlos Sánchez Jiménez, representant de l’Agrupació dels Cossos de l’Administració d’Institucions Penitenciàries, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació dels centres penitenciari
	Tram. 356-00237/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc López Sánchez, representant de l’Agrupació dels Cossos de l’Administració d’Institucions Penitenciàries, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació dels centres penitenciaris
	Tram. 356-00238/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Agents Rurals de Comissions Obreres davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè exposi la seva valoració de la campanya de prevenció d’incendis
	Tram. 356-00240/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Secció d’Agents Rurals de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè exposi la seva valoració de la campanya de prevenció d’i
	Tram. 356-00241/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la situació actual de l’ajuda al refugiat
	Tram. 356-00248/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 356-00252/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Organització Territorial i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístic
	Tram. 356-00253/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de TLN-100% Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre l’estat de les centrals nuclears a Catalunya. Una visió en perspectiva»
	Tram. 356-00261/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Llena Cortina davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la contractació de Método 3 pel departament del qual era titular
	Tram. 356-00268/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les conseqüències de les retallades pressupostàries en les polítiques de seguretat
	Tram. 356-00271/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les conseqüències de les retallades pressupostàries en les polítiques de seguretat
	Tram. 356-00272/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra - Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les conseqüències de les retallades pressupostàries en les polítiques de seguretat
	Tram. 356-00273/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les conseqüències de les retallades pressupostàries en les polítiques de seguretat
	Tram. 356-00274/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’equiparació de valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació econòmica
	Tram. 356-00275/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i d’una representació de l’associació Retorna davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliquin els resultats de
	Tram. 356-00276/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Figueras i Pomés, alcalde de Cadaqués (Alt Empordà), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els resultats de la prova pilot «Cadaqués retorna»
	Tram. 356-00277/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’accessibilitat universal dels estudiants sords
	Tram. 356-00279/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui la situació de l’esport català i les federacions esportives
	Tram. 356-00280/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, perquè expliqui la situació dels consells esportius
	Tram. 356-00281/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la detenció d’un periodista
	Tram. 356-00294/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre la diagnosi prevista en el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalit
	Tram. 355-00046/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Joaquim Brugué, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00015/10
	Decaïment

	Compareixença de Fernando Pindado, ex-subdirector general de Participació Ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00016/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00017/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00018/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inic
	Tram. 353-00019/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa le
	Tram. 353-00020/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legi
	Tram. 353-00021/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00022/10
	Decaïment

	Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legi
	Tram. 353-00023/10
	Substanciació

	Compareixença d’Enric Fossas Espadaler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00024/10
	Decaïment

	Compareixença d’Enoch Albertí Rovira, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00025/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Sauret Pont, llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00026/10
	Substanciació

	Compareixença de Miquel Àngel Cabellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po
	Tram. 353-00027/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Rodríguez, professor de ciència política de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00028/10
	Decaïment

	Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00029/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00030/10
	Decaïment

	Compareixença de José Manuel Pérez Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciati
	Tram. 353-00031/10
	Substanciació

	Compareixença de Carme Valls, proponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00032/10
	Decaïment

	Compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00033/10
	Substanciació

	Compareixença de Víctor Cuesta López, professor de dret constitucional de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po
	Tram. 353-00034/10
	Decaïment

	Compareixença de Vicky Bolaños, cofundadora del projecte «Qué hacen los diputados», amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
	Tram. 353-00035/10
	Decaïment

	Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre el primer any de vigència de la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració, per la qual s’estableixen els cr
	Tram. 357-00045/10
	Substanciació

	Compareixença de la presidenta del Comitè 1er de Desembre davant la Comissió de Salut per a informar sobre les activitats de les entitats associades al Comitè i els efectes dels retards en els pagaments dels serveis prestats per compte de la Generalitat
	Tram. 357-00077/10
	Substanciació

	Compareixença de Lluís Miquel Pérez i Segura, exalcalde de Reus i expresident d’Innova, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
	Tram. 357-00096/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Prat Domènech, exdirectiu del Consorci de Salut i Social de Catalunya, expresident de l’Institut Català de la Salut i ex-director general d’Innova, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacion
	Tram. 357-00097/10
	Substanciació

	Compareixença de Jorge Batesteza Penna, arquitecte de l’Hospital de Sant Joan de Reus, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
	Tram. 357-00108/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Tous Vallvé, exdirector d’Assumptes Institucionals de Sagessa i exdirector dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania a Tarragona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entr
	Tram. 357-00113/10
	Substanciació

	Compareixença d’Enric Ticó i Buxadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur de Ferrocarrils de la Gener
	Tram. 357-00286/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest institut
	Tram. 357-00287/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta agència i del seu pla de sanejament financer
	Tram. 357-00288/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta agència
	Tram. 357-00289/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume Miranda i Canals, director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest institut
	Tram. 357-00290/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el programa d’actuació i les previsions de futur d’aquesta agència i la prova pilot del sistema de dipòsit, 
	Tram. 357-00291/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Nogué i Font, director de l’Observatori del Paisatge, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les tasques d’aquesta entitat
	Tram. 357-00292/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Toni Altaió i Morral, portaveu de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les tasques de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
	Tram. 357-00293/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la directora general de Polítiques Ambientals davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les tasques de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
	Tram. 357-00294/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les activitats i les propostes del Col·legi amb relació a la situació ambiental
	Tram. 357-00295/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca de la Fiscalia contra l’homofòbia i els delictes
	Tram. 357-00296/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre l’agenda política de la Xarxa
	Tram. 357-00297/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la seguretat dels centres penitenciaris, les fugues d’interns i la situació del Centre Penitenciari de Figueres i la presó Model
	Tram. 357-00300/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
	Tram. 357-00301/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al març del 2013
	Tram. 337-00013/10
	Presentació






