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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 202/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures de racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar
Tram. 250-00161/10
Adopció p. 15

Resolució 203/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la regulació de l’ús de vestits o accessoris que cobreixin to-
talment la cara i que impedeixin la identificació i la comuni-
cació visual
Tram. 250-00290/10
Adopció p. 15

Resolució 204/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió d’un guió dels indicadors i de la informació que 
han de constar en l’informe anual de seguiment del Pla es-
tratègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 250-00388/10
Adopció p. 16

Resolució 205/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les possibles modificacions de l’articulat del decret de re-
gulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en 
consens amb les associacions que han estat part del procés 
participatiu
Tram. 250-00389/10
Adopció p. 16

Resolució 231/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’exclusió de les entitats no lucratives i empreses que pres-
ten serveis a les persones de l’aplicació de l’article 5.3 de 
l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adopten mesures ex-
cepcionals de reducció de les despeses de personal per a 
l’exercici pressupostari 2013
Tram. 250-00330/10 i 250-00357/10
Adopció p. 16

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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 106) p. 17

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-

caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 18

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
Suspensió del procediment p. 18

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10
Suspensió del procediment p. 18

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 19
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 20

Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre do-
nes i homes
Tram. 202-00032/10
Suspensió del procediment p. 20

Proposició de llei de garantia del caràcter aconfes-
sional dels actes institucionals de la Generalitat de Catalu-
nya
Tram. 202-00034/10
Esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de supressió dels consells co-
marcals i de modificació del text refós de la Llei d’organitza-
ció comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, 
de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei d’igualtat entre dones i homes
Tram. 202-00040/10
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris p. 21
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció de la uni-
tat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10
Esmenes presentades p. 21

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
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nova  
Cartera de serveis socials i sobre l’avaluació de la sego-
na Cartera de serveis socials
Tram. 250-00462/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la fre-
qüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’obertura de les línies  
de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant Pe-
re de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor 
de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Sel-
va del Camp
Tram. 250-00466/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut de secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la connexió del col-
lector de Pi a l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Bellver de Cerdanya
Tram. 250-00468/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la provisió de plantilles 
del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014
Tram. 250-00469/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’accés al portal de 
gestió laboral Atri dels treballadors interins cessats inclosos 
en borses de treball de la Generalitat
Tram. 250-00470/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
instal·lació de mòduls prefabricats a l’Escola Quatre Vents, 
de Canovelles
Tram. 250-00471/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la inclusió en la Carte-
ra de serveis socials de mesures d’atenció social i educati-
va amb relació a les situacions de risc regulades per la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència
Tram. 250-00472/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el desplegament re-
glamentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència
Tram. 250-00473/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat
Tram. 250-00474/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució de rebuig de l’homenatge fet 
a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul 
l’11 de maig de 2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de sanejament i abastament del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els 
càrrecs del president de l’Hospital Clínic de Barcelona i de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 250-00477/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
escolar per als alumnes de l’Escola Herois del Bruc i de l’Ins-
titut Guinovarda, de Piera
Tram. 250-00478/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la gestió de la finca 
Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la instal·lació provisio-
nal d’un nou mòdul prefabricat a l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
d’inversions per als centres educatius de Salt per al període 
2013-2020
Tram. 250-00482/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la declaració d’impac-
te ambiental de l’estudi informatiu del projecte de rodalia de 
la línia 3 i sobre l’estació de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00483/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució de condemna de l’homenat-
ge fet a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División 
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Azul l’11 de maig de 2013 i sobre el cessament de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00484/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el procés de reformu-
lació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre un nou model d’aten-
ció pediàtrica integral al Prat de Llobregat
Tram. 250-00486/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la instal·lació de panta-
lles acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià de Dalt
Tram. 250-00487/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’eliminació física del 
peatge d’Alella i la reconsideració de l’eliminació del règim 
de bonificacions per a la mobilitat obligada
Tram. 250-00488/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la modificació del de-
cret de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars
Tram. 250-00490/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un 
ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la 
modernització de les cooperatives i altres entitats agràries
Tram. 250-00491/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
en l’àmbit agrari
Tram. 250-00492/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
específics per a la fruita seca i la garrofa corresponents a la 
convocatòria del 2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola d’Almenar
Tram. 250-00494/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la revisió del protocol 
d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular
Tram. 250-00495/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a iniciar la construcció de la ciutat de la justícia de 
Tarragona el 2013
Tram. 250-00496/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’oferta 
de transport públic per carretera entre la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre amb els aeroports catalans
Tram. 250-00497/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació de centres 
logístics i de distribució de mercaderies a les comarques 
de Tarragona i la construcció del centre logístic del Baix Pe-
nedès
Tram. 250-00499/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció del complex esportiu Sant Jordi, de Tarra-
gona
Tram. 250-00500/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la licitació i l’adjudica-
ció del projecte de conversió en autovia de la carretera C-12 
entre Tortosa i Roquetes
Tram. 250-00501/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la promoció de la mar-
ca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la vigilància i la segu-
retat a l’exterior de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona
Tram. 250-00504/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el pagament a l’Ajun-
tament de Tarragona de les quotes pendents dels plans in-
tegrals de barri i sobre la reconsideració de la decisió de no 
convocar aquests plans el 2013
Tram. 250-00505/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’ingrés de joves de la 
província de Tarragona en centres de menors allunyats del 
domicili familiar
Tram. 250-00506/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la inclusió de la deno-
minació Costa Daurada en el projecte d’oci Barcelona World
Tram. 250-00507/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’Es-
cola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00509/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el parc mòbil del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de salut ordinaris i d’atenció continuada i urgent a 
Lloret de Mar
Tram. 250-00513/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
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Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del Centre de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució de suport del procés de pau 
entre el Govern de la República de Colòmbia i les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i 
sobre la defensa del règim democràtic i dels drets humans
Tram. 250-00515/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Vinyals, de 
Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aprovació en la con-
vocatòria dels plans de millora del 2013 dels expedients de-
negats per manca de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la difuminació dels 
rostres dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en les 
imatges dels mitjans de comunicació
Tram. 250-00518/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’uniforme dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abo-
cador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el millorament de l’es-
tació del servei de rodalia de Premià de Mar
Tram. 250-00521/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració anual d’un 
informe de la balança fiscal entre Catalunya i l’Administració 
General de l’Estat en col·laboració amb el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda
Tram. 250-00522/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la convocatòria del 
Consell Rector del Paratge Natural d’Interès Nacional Pi-
nya de Rosa, a Blanes, i la redacció del pla d’usos d’aquest 
paratge
Tram. 250-00523/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre les llars d’infants El 
Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls
Tram. 250-00525/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la campanya de pre-
venció d’incendis del 2013
Tram. 250-00526/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre les mesures per a re-
activar l’economia i crear ocupació
Tram. 250-00527/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a la utilització del sistema cos a cos i de canons 
d’aigua en la gestió de l’ordre públic
Tram. 250-00528/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a la utilització de vehicles dels Mossos d’Esqua-
dra pels comandaments d’aquest cos
Tram. 250-00529/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
banderes independentistes a l’uniforme per part dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució de rebuig de la repressió 
dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’entitat Bidó de Nou Barris i sobre el garantiment del 
projecte Circ d’Hivern
Tram. 250-00532/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la planificació escolar 
de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al curs 2013-
2014
Tram. 250-00533/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la reobertura d’una lí-
nia de P3 a l’Escola Frederic Mistral i la instal·lació d’un mò-
dul a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució de suport al dret a l’autode-
terminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de perso-
nal a la Unitat de Suport a l’Educació Especial de l’Escola 
Àngels Alemany i Boris, de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució de condemna d’una agressió 
racista a l’estació de tren de Mataró
Tram. 250-00539/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció de l’illa 
d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució sobre les immatriculacions 
de béns immobles
Tram. 250-00541/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució de rebuig de la Llei orgànica 
de millorament de la qualitat de l’ensenyament
Tram. 250-00542/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de 
llei orgànica de millorament de la qualitat de l’ensenyament i la 
destitució del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
horaris d’obertura dels centres d’atenció primària del Vallès 
Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució de suport a l’associació Al-
tra Italia i a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre 
Catalunya que han presentat una querella per aquests bom-
bardejos
Tram. 250-00545/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre les beques de men-
jador
Tram. 250-00546/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Registre Civil com a servei públic de les administracions 
públiques
Tram. 250-00547/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte 
de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i so-
bre la defensa del model d’escola catalana
Tram. 250-00548/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució de condemna als atacs al 
monument a les víctimes del nazisme de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-00549/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat 
quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles 
concertades
Tram. 250-00551/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre els preus de la matrí-
cula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per 
a poder accedir a aquests estudis
Tram. 250-00552/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants ne-
cessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la visibilitat del Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-00556/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les entitats 
de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’enfortiment dels cri-
teris socials en l’adjudicació dels contractes de gestió de 
serveis socials
Tram. 250-00558/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la celebració del vintè 
aniversari de l’Any Internacional de la Família
Tram. 250-00560/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el programa Pacient 
Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans d’ac-
ció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre l’Associació de Larin-
gectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el centre d’atenció pri-
mària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la creació d’una nova 
línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Molle-
russa
Tram. 250-00566/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment a Llei-
da del centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries
Tram. 250-00567/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el servei presencial de 
traductors dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00569/10
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla 
d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat 
Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 250-00573/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre les conseqüències de 
les retallades en les persones amb discapacitat
Tram. 250-00575/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Osona
Tram. 250-00577/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la conversió de la Fun-
dació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci pú-
blic
Tram. 250-00579/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim 
de transició que estableix la disposició transitòria de l’Or-
dre de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció 
del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
P3 a l’Escola Gironella, de Gironella, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el servei d’assistència 
jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials per al manteniment de les activitats del 
Memorial Democràtic
Tram. 250-00588/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre l’acció internacional i 
la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la renovació del siste-
ma educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la investigació de la 
detenció d’un periodista per part dels Mossos d’Esquadra el 
15 de juny de 2013
Tram. 250-00598/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00599/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre les obres per a garan-
tir la seguretat de l’edifici de l’Escola Montseny, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00600/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el compliment del 
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barce-
lona i la Generalitat per a la promoció econòmica i consoli-
dació de Barcelona i la seva àrea d’influència com una desti-
nació de referència en turisme
Tram. 250-00601/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la retirada dels centres 
d’ensenyament dels símbols i les banderes no previstes en 
l’ordenament jurídic
Tram. 250-00602/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una alian-
ça de cooperació entre Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut, de Tarragona, i l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00603/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el suport als alumnes 
sords
Tram. 250-00604/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis del barri de la Romànica de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
seguretat de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00606/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la defensa dels inte-
ressos morals i materials de la Generalitat amb relació a al-
gunes causes judicials
Tram. 250-00607/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre les mesures per a 
afrontar la catàstrofe provocada per les riuades a la Val 
d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 250-00608/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la declaració de zona 
catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà a conseqüèn-
cia de les riuades del 18 de juny i sobre els ajuts previstos
Tram. 250-00609/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la prospecció i la de-
tecció de les plantacions afectades pel foc bacterià
Tram. 250-00610/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el rebuig i retirada dels 
símbols commemoratius o d’enaltiment del terrorisme
Tram. 250-00611/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la recuperació del parc 
de vehicles del Cos dels Mossos d’Esquadra per a Barcelo-
na i la Regió Metropolitana
Tram. 250-00612/10
Presentació p. 59
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Proposta de resolució sobre la garantia de conti-
nuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentiva-
ció de la producció d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’ampliació de funcions 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10
Presentació p. 60

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 61

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les condicions i les 
garanties del projecte BCN World
Tram. 300-00065/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Admi-
nistració pública i del sector públic
Tram. 300-00066/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’ense-
nyament universitari
Tram. 300-00067/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre l’ocultació o dissi-
mulació del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han 
d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 300-00068/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre l’actuació en resposta 
a les grans riuades que han afectat la Val d’Aran i el Pallars 
Sobirà
Tram. 300-00069/10
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de la llengua 
catalana i el seu ús social, mediàtic i científic
Tram. 300-00070/10
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la política de preven-
ció d’incendis
Tram. 300-00071/10
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la in-
fància
Tram. 300-00072/10
Presentació p. 63

Interpel·lació al Govern sobre la proposta del Go-
vern de l’Estat de reforma de l’Administració pública
Tram. 300-00073/10
Presentació p. 64

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00017/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 64

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. 64

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Elecció del secretari p. 65

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10
Adscripció de diputats del Grup Mixt; Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva p. 65

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
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya p. 66

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret a De-
cidir
Tram. 406-00004/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 66

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10
Designació de membres p. 66

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/X, sobre la 
Fundació Salut Empordà i sobre les reformes de l’Institut 
Català de la Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 390-00002/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

Control del compliment de la Moció 3/X, sobre les 
polítiques de salut
Tram. 390-00003/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67
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Control del compliment de la Moció 25/X, sobre la 
formació professional
Tram. 390-00025/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 26/X, sobre 
l’impuls d’un contracte programa que garanteixi l’estat del 
benestar i la recuperació del nivell dels serveis bàsics fona-
mentals
Tram. 390-00026/10
Designació de la Comissió competent p. 68

Control del compliment de la Moció 27/X, sobre els 
jutges substituts i els magistrats suplents del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
Tram. 390-00027/10
Designació de la Comissió competent p. 69

Control del compliment de la Moció 28/X, sobre les 
polítiques de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 390-00028/10
Designació de la Comissió competent p. 69

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la lluita contra la desocupació juvenil
Tram. 354-00081/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la 
seva presumpta participació en l’encàrrec o l’autorització de 
la investigació i el seguiment de membres del Govern
Tram. 354-00082/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la 
dimissió del director general de Serveis Penitenciaris
Tram. 354-00085/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els ob-
jectius i el funcionament de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural
Tram. 354-00090/10
Sol·licitud i tramitació p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre els errors detectats en les proves d’ac-
cés a la universitat
Tram. 354-00094/10
Sol·licitud i tramitació p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i 
Coneixement sobre la situació de les universitats pel que fa 
a pressupostos i beques per al curs 2013-2014
Tram. 354-00095/10
Sol·licitud i tramitació p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el 
trencament de negociacions dels convenis col·lectius i la 
intenció de la Corporació d’obrir un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 358-00003/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre els contractes de patrocini de Televisió de Catalunya 
amb el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Es-
panyol
Tram. 358-00004/10
Sol·licitud p. 70

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè expliqui el lliurament d’un diploma a un exmembre 
de la División Azul dins els actes de celebració del cent sei-
xanta-novè aniversari de la Guàrdia Civil
Tram. 356-00225/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats per la Defensa de la Llengua i la 
Cultura Catalanes de la Catalunya Nord davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui la seva visió del tanca-
ment de la delegació de TV3 a Perpinyà i les polítiques de  
la Generalitat de suport a la llengua i la cultura catalanes a la  
Catalunya Nord
Tram. 356-00246/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Es-
pecial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
expliqui les mesures adoptades amb relació a la formació 
professional
Tram. 356-00254/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Sergi Contreras, 
president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè infor-
mi sobre la situació dels joves i la manera de combatre la 
desocupació juvenil
Tram. 356-00255/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Raimon Mas-
llorens, de la productora Brutal Media, en representació  
de la Federació de Productores Proa, davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació de la 
indústria audiovisual, la seva relació amb Televisió de Ca-
talunya i les perspectives del sector
Tram. 356-00257/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Joan Bas, de la 
productora Gestmusic and Endemol Company, en repre-
sentació de la Federació de Productores Proa, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació 
de la indústria audiovisual, la seva relació amb Televisió de 
Catalunya i les perspectives del sector
Tram. 356-00258/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de Xavier Guitart i Do-
mènech, membre del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el projecte de crear un 
clúster de l’audiovisual
Tram. 356-00259/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
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Humans perquè informi sobre la situació i la planificació de 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris
Tram. 356-00269/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les sostracci-
ons de menors i les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 356-00278/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el 
trencament de negociacions dels convenis col·lectius i la 
intenció de la Corporació d’obrir un expedient de regula-
ció d’ocupació
Tram. 356-00292/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el trencament  
de negociacions dels convenis col·lectius i la intenció de la 
Corporació d’obrir un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 356-00293/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui els errors detectats en les proves 
d’accés a la universitat
Tram. 356-00295/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Uni-
versitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre la situació de les univer-
sitats pel que fa a pressupostos i beques per al curs 2013-
2014
Tram. 356-00296/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, di-
rector de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre els contractes de patro-
cini de Televisió de Catalunya amb els clubs de futbol FC 
Barcelona i RCD Espanyol
Tram. 356-00301/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Giner Gar-
gallo, degà a Catalunya del Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè es posicioni sobre les propostes en curs per 
a reformar les funcions dels registres i sobre la col·laboració 
amb les administracions territorials i ambientals
Tram. 356-00304/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
situació de la recerca i el model de recerca a Catalunya
Tram. 356-00310/10
Sol·licitud p. 73

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural sobre els plans amb relació a l’Institut de Recerca 
Tecnològica Agroalimentària
Tram. 355-00045/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 73

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre els objectius del seu departament i l’Informe 
sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
Tram. 355-00047/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 73

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar 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 situació de la 
llei de promoció de l’autonomia personal
Tram. 355-00048/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 73

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre la situació dels centres residencials d’acció 
educativa
Tram. 355-00049/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 74

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la lluita 
contra la desocupació juvenil
Tram. 355-00051/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 74

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

Compareixença de Roberto Guirado Martínez, de-
legat a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empre-
ses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00036/10
Substanciació p. 74

Compareixença del director general de Comerç 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00037/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Sara Moreno Colom, professora 
de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i ex-
perta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00038/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00039/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00040/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades ac-
tivitats de promoció
Tram. 353-00043/10
Decaïment p. 75
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció
Tram. 353-00045/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de Cat-Dis 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00048/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció
Tram. 353-00051/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de Comertia 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00052/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00053/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00054/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Marçal Tarragó, economista, 
consultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció
Tram. 353-00057/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Raimon Jané i Campos, engi-
nyer industrial, director de recerca de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat i president de la 
Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones 
Sordes, o de la persona en qui delegui, en representació de 
l’Associació Catalana de Pares i Persones Sordes, amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00058/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’una representació de l’ONCE 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00059/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arqui-
tecte especialista en accessibilitat i professor d’arquitectura 
de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00060/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, en-
ginyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la 
Comissió d’Acció Professional, o d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00061/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM,  
o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00062/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’Antoni Martínez, president de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya, o de la perso-
na d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00063/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Carme López, representant de 
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, o d’una representa-
ció de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00064/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació del Gremi 
d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00065/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00066/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00067/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Ricard López, president de l’As-
sociació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apso-
cecat), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00068/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00069/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00070/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de Manel Martí, president de l’As-
sociació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00071/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00072/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 353-00073/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78
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Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00074/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Funda-
ció Guttmann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00075/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de representants de l’Associació 
de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00076/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de representants de la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00077/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de representants de la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00078/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de representants de l’Associació 
de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00079/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00080/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació del Comi-
tè Català de Representants de Persones amb Discapacitat 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00081/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació de Vida Inde-
pendiente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00082/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00083/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00084/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00085/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00086/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00087/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, presi-
dent de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Ser-
veis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00088/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, pre-
sidenta 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. 353-00089/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença de Vicente Botella García del Cid, 
president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00090/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00091/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00092/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00093/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00094/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00095/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’una representació de Comis-
sions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00096/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00097/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació d’Adif amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00098/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00099/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81
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Compareixença d’una representació de la Fundació 
Design for All amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00100/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, ar-
quitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00101/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de Daniel Guasch Murillo, director 
acadèmic de la Càtedra d’Accessibilitat, Arquitectura, Dis-
seny i Tecnologia per a Tothom de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00102/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació del Centre Na-
cional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00103/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00104/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

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’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00105/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, di-
rector de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals per a presentar el document «In-
forme sobre els procediments legals a través dels quals 
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser 
consultats sobre llur futur polític col·lectiu»
Tram. 357-00142/10
Substanciació p. 82

Compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari 
en cap de la Prefectura de Policia, davant la Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Ma-
terial Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00264/10
Substanciació p. 82

Compareixença d’una representació de la Secció 
d’Agents Rurals de la Unió General de Treballadors davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a exposar la seva valoració de la campanya 
de prevenció d’incendis
Tram. 357-00298/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de l’Agrupa-
ció d’Agents Rurals de Comissions Obreres davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a exposar la seva valoració de la campanya de 
prevenció d’incendis
Tram. 357-00299/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Toni Vilà, membre del comitè 
d’experts col·laboradors en la redacció del document de ba-
ses de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia personal, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre l’estat d’aquest document de bases
Tram. 357-00302/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença del director general de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar les 
mesures adoptades amb relació a la formació professional
Tram. 357-00305/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83
Substanciació p. 83

Compareixença de Sergi Contreras, president del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la si-
tuació dels joves i la manera de combatre la desocupació 
juvenil
Tram. 357-00306/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83
Substanciació p. 83

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 14
Convocada per al dia 3 de juliol de 2013 p. 83

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta 
per a l’elaboració d’una proposició de llei
Tram. 202-00040/10
Sol·licitud p. 84

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10
Designació de membres p. 85
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 202/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures de racionalització 
dels horaris laborals per a la conciliació de 
la vida personal, laboral i familiar
Tram. 250-00161/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 5, 12.06.2013, DSPC-C 130

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les mesures de racionalit-
zació dels horaris laborals per a la conciliació de la 
vida personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes 
mesures (tram. 250-00161/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10018).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar impulsant, en el marc de l’espai cata-
là de relacions laborals i per mitjà del diàleg social 
i la concertació amb els agents socials, la introduc-
ció de mesures de racionalització dels horaris laborals  
i de conciliació de la vida personal, laboral i familiar 
en l’àmbit socioeconòmic, en els convenis col·lectius 
d’àmbit general i d’àmbit més reduït.

b) Encarregar al Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya, per mitjà del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, un informe sobre les mesu-
res que s’han d’adoptar en els àmbits del treball, de 
l’economia i de la societat, per a una racionalitza-
ció dels horaris que contribueixi a la conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral de les persones, 
i especialment a afavorir la igualtat entre dones i  
homes.

c) Complir el seu compromís de crear la qualificació 
d’«empresa familiarment i socialment responsable» 
per a les empreses que acreditin l’aplicació de mesu-
res, accions i pràctiques que contribueixin a la conci-

liació de la vida personal, laboral i familiar i a la racio-
nalització dels horaris laborals.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Teresa Vallverdú Albornà Marta Ribas Frías

Resolució 203/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regulació de l’ús de vestits o 
accessoris que cobreixin totalment la cara i 
que impedeixin la identificació i la comuni-
cació visual
Tram. 250-00290/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 5, 12.06.2013, DSPC-C 130

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús del 
burca (tram. 250-00290/10), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern de l’Estat que dugui a terme les reformes 
legals i reglamentàries necessàries per a prohibir l’ús 
de vestits o accessoris que cobreixin totalment la cara 
i que impedeixin la identificació i la comunicació vi-
sual, tant en la via pública com en els edificis i equipa-
ments públics –cívics, culturals, educatius i esportius, 
entre altres–, i també en els espais de pública concur-
rència que no tinguin finalitats religioses, admetent-ne 
l’ús, com a excepcions a aquesta prohibició, en la ce-
lebració de festes tradicionals i per raons de seguretat 
respecte a les forces i cossos policials o per raons de 
salut i higiene en el treball.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Teresa Vallverdú Albornà Marta Ribas Frías
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Resolució 204/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió d’un guió dels indica-
dors i de la informació que han de constar 
en l’informe anual de seguiment del Pla es-
tratègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 250-00388/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 5, 12.06.2013, DSPC-C 130

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la revisió del Pla estra-
tègic de polítiques de dones 2012-2015 (tram. 250-
00388/10), 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 disposar 
que la comissió tècnica de seguiment del Pla estratègic 
de polítiques de dones 2012-2015 elabori un guió amb 
els indicadors i la informació que han de constar en 
l’informe anual de seguiment del Pla.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Teresa Vallverdú Albornà Marta Ribas Frías

Resolució 205/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les possibles modificacions de 
l’articulat del decret de regulació del Con-
sell Nacional de les Dones de Catalunya en 
consens amb les associacions que han estat 
part del procés participatiu
Tram. 250-00389/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 5, 12.06.2013, DSPC-C 130

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda el 12 de juny de 2013, ha debatut el text de la  
Proposta de resolució sobre una nova redacció de  
la proposta de decret de regulació del Consell Nacio-
nal de les Dones de Catalunya (tram. 250-00389/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 18091).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
les possibles modificacions de l’articulat del nou de-
cret de regulació del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya en consens amb les associacions que han 
estat part del procés participatiu.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

La secretària en funcions La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Teresa Vallverdú Albornà Marta Ribas Frías

Resolució 231/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’exclusió de les entitats no lu-
cratives i empreses que presten serveis a 
les persones de l’aplicació de l’article 5.3 de 
l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals de reducció de 
les despeses de personal per a l’exercici 
pressupostari 2013
Tram. 250-00330/10 i 250-00357/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 8, 18.06.2013, DSPC-C 136

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 18 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la derogació de l’arti-
cle 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals de reducció de les despe-
ses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, i 
l’establiment de mecanismes de regulació de la ges-
tió dels recursos econòmics de les empreses que ges-
tionen serveis socials de responsabilitat pública (tram. 
250-00330/10), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 15684 i 
16339), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 16038) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 16076), i el text de la Pro-
posta de resolució sobre la derogació de l’article 5.3 
de l’Acord de Govern GOV/19/2013, pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals de reducció de les despeses 
de personal per a l’exercici pressupostari 2013 (tram. 
250-00357/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 15685 i 
16340), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
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na de Catalunya (reg. 16052) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 16077).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la situació de-
licada de les entitats i empreses que gestionen serveis 
socials de responsabilitat pública davant els impa-
gaments i la incertesa en el compliment dels acords 
i pactes de la Generalitat derivada dels problemes de 
tresoreria que pateix la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Excloure les entitats no lucratives i empreses que 
presten serveis d’atenció a les persones, i concreta-
ment els concerts o encàrrecs de gestió per a la presta-
ció de serveis socials de l’Institut d’Assistència i Ser-
veis Socials, de l’aplicació de l’article 5.3 de l’Acord de 
Govern 19/2013, del 26 de febrer, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de 
personal per a l’exercici pressupostari 2013.

b) Informar, activant l’espai de diàleg, les entitats so-
cials i empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública per a fer front a les conseqüències 
derivades dels problemes de liquiditat, d’acord amb la 
Resolució 124/X, aprovada per la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració el 7 de maig.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

El secretari en funcions  El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Ferran Falcó i Isern

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 106)

Al BOPC 106, a la pàg. 34.

Després de la proposta de compareixença amb NT 
352-00002/10, hi manquen els grups parlamentaris 
proposants de les propostes següents:

Grup parlamentari d’iniciativa per catalunya verds - 
esquerra unida i alternativa

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)
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Grup parlamentari d’esquerra republicana  
de catalunya

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)

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Di-
rectori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26154).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 28.06.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2013.

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

Suspensió del procediment

D’acord amb l’article 117 del Reglament i escoltada  
la Junta de Portaveus, s’acorda de deixar en suspens la  
tramitació de la Proposició de llei per a una nova ciu-
tadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes 
(tram. 202-00012/10), atès que es pretén que servei-
xi de material de treball per a la ponència que es no-
menarà en el si de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a elaborar, mitjançant la iniciativa 
legislativa del conjunt dels grups parlamentaris, una 
proposició de llei sobre aquesta qüestió (tram. 202-
00040/10).
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Suspensió del procediment

D’acord amb l’article 117 del Reglament i escoltada la 
Junta de Portaveus, s’acorda de deixar en suspens la 
tramitació de la Proposició de llei per a una nova ciu-
tadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes 
(tram. 202-00025/10), atès que es pretén que servei-
xi de material de treball per a la ponència que es no-
menarà en el si de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a elaborar, mitjançant la iniciativa 
legislativa del conjunt dels grups parlamentaris, una 
proposició de llei sobre aquesta qüestió (tram. 202-
00040/10).
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió d’Empresa i Ocupació, 12.06.2013, 

DSPC-C 127; 25.06.2013, DSPC-C 138

Compareixences d’organitzacions i grups socials  
tingudes davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
el dia 12 de juny de 2013, DSPC - C 127

Compareixença d’una representació de l’Agrupament 
de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’horaris comercials i determi-
nades activitats de promoció (tram. 353-00044/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció (tram. 353-00046/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Gremis amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00047/10)

Compareixença d’una representació de la Cecot amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00050/10)

Compareixença d’una representació de Pimec Comerç 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00055/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00049/10)

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00056/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Dona i Igualtat de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00041/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió de 
Comerç i Turisme de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00042/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials  
tingudes davant la Comissió d’Empresa i Ocupació  
el dia 25 de juny de 2013, DSPC - C 138

Compareixença del director general de Comerç amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00037/10)

Compareixença d’una representació de Comertia 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció (tram. 
353-00052/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00053/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00054/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió de 
Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00039/10)

Compareixença d’una representació de la Comissió 
de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’hora-
ris comercials i determinades activitats de promoció 
(tram. 353-00040/10)

Compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat 
a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empre-
ses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Co-
merç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activitats de pro-
moció (tram. 353-00036/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) 
amb relació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció (tram. 
353-00045/10)

Compareixença d’una representació de Cat-Dis amb 
relació a la Proposició de llei d’horaris comercials 
i determinades activitats de promoció (tram. 353-
00048/10)

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei d’horaris co-
mercials i determinades activitats de promoció (tram. 
353-00051/10)

Compareixença de Sara Moreno Colom, professora 
de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i experta en usos del temps, amb relació a la Pro-
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posició de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció (tram. 353-00038/10)

Compareixença de Marçal Tarragó, economista, 
consultor i expert en comerç, amb relació a la Propo-
sició de llei d’horaris comercials i determinades acti-
vitats de promoció (tram. 353-00057/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció (tram. 353-00043/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 di-
es hàbils (del 02.07.2013 a l’11.07.2013).
Finiment del termini: 12.07.2013; 09:30 h.

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

Suspensió del procediment

D’acord amb l’article 117 del Reglament i escoltada  
la Junta de Portaveus, s’acorda de deixar en suspens la 
tramitació de la Proposició de llei per a la igualtat efec-
tiva entre dones i homes (tram. 202-00032/10), atès 
que es pretén que serveixi de material de treball per a 
la ponència que es nomenarà en el si de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a elaborar, mitjan-
çant la iniciativa legislativa del conjunt dels grups par-
lamentaris, una proposició de llei sobre aquesta qüestió 
(tram. 202-00040/10).
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00034/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 25540; 25541 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 25.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25540)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de garantia del caràcter aconfessional 
dels actes institucionals de la Generalitat de Catalunya 
(tram. 202-00034/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25541)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la Generali-
tat de Catalunya (tram. 202-00034/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 25999; 26000).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.06.2013 al 28.06.2013).
Finiment del termini: 01.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.06.2013.

Proposició de llei de supressió dels consells 
comarcals i de modificació del text refós de 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya
Tram. 202-00036/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 25999; 26001; 
26030).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.06.2013 al 28.06.2013).
Finiment del termini: 01.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.06.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2012, de modificació de diverses lleis en 
matèria audiovisual
Tram. 202-00037/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 02.07.2013 al 15.07.2013).
Finiment del termini: 16.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00039/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 02.07.2013 al 15.07.2013).
Finiment del termini: 16.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposició de llei d’igualtat entre dones i 
homes
Tram. 202-00040/10

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups par-
lamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25  
de juny de 2013, a sol·licitud del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari Socia-
lista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen-
tari de Ciutadans i Grup Mixt, atesa la voluntat con-
cordant de la Junta de Portaveus, de conformitat amb 
els antecedents i amb l’article 117.1 del Reglament, ha 
acordat que la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració nomeni una ponència, en què tinguin represen-
tació tots els grups parlamentaris, per a redactar una 
Proposició de llei d’igualtat entre dones i homes (tram. 
202-00040/10).

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

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

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la unitat de la llegua catalana
Tram. 250-00431/10

Esmenes presentades
Reg. 26002 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26002)

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

Del punt 2

«2. Aprofundir en les vies de diàleg i de col·laboració 
amb el govern aragonès per definir acords en matèria 



1 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 111

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 22

de política lingüística per a l’ús i el foment del català 
i traslladar-li la preocupació expressada pel Parlament 
de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26018 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26018)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar a l’Agència Catalana de l’Aigua 
què, en el marc de les facultats que li són atribuïdes, 
tingui en consideració les demandes efectuades per 
distints organismes públics del territori de mantenir la 
designació de zona sensible a la conca del Besòs, en 
la mesura de la seva viabilitat tècnica i econòmica, a 
efectes del compliment de la Directiva 1/271/CEE.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26027; 26041 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26027)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig 
a totes aquelles denominacions impròpies de la llen-
gua catalana que atemptin contra la unitat de la  
llengua i que no responguin als criteris científics, fi-
lològics i acadèmics, així establerts internacional-
ment, ni a noms històrics, tradicionals o locals, per 
aquests mateixos estaments reconeguts i establerts 

com a expressions o modalitats territorials de la ma-
teixa llengua catalana.»

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

Del punt 2

«2. Insta el Govern a demanar al Govern de l’Aragó a 
rebutjar aquesta estrambòtica proposta i que consideri 
el català com a patrimoni aragonès i comú als altres 
territoris del domini lingüístic català: Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears, Franja de Ponent, Catalunya 
del Nord, Andorra, l’Alguer i el Carxe.»

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

Del punt 3

«3. Insta el Govern a demanar al Govern de l’Aragó 
perquè treballi per dotar la ciutadania de les polítiques 
necessàries de formació i prestigi, sense excepcions, 
de totes les llengües que es parlen al territori arago-
nès.»

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

Del punt 4

«4. Insta el Govern a demanar al Govern de l’Aragó  
a perquè reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a 
autoritat filològica de la llengua catalana per elaborar 
les regulacions i normatives necessàries per impulsar 
la llengua catalana a l’Aragó.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26041)

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

«1. Rebutja aquest atemptat polític a la unitat de la 
llengua catalana que un altre cop el Govern del PP 
de l’Aragó ha perpetrat inventant-se de forma artifi-
cial una nova denominació per canviar amb criteris 
polítics i ideològics el nom de les llengües que la po-
blació parla, l’aragonès i la llengua catalana parlada a 
l’Aragó.»

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

«4. Insta el Govern de l’Aragó a treballar conjuntament 
amb l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat filo-
lògica de la llengua catalana per elaborar les regula-
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cions i normatives necessàries per impulsar la llengua 
catalana a l’Aragó.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26007 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26007)

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

Del punt 1

«1. A mantenir la prohibició del pas de camions i vehi-
cles de gran tonatge per la carretera N-II d’acord amb 
les condicions establertes actualment i fins a l’entrada 
en servei dels diferents trams desdoblats de l’N-II.»

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

De l’apartat 2

«2. A sol·licitar al Ministeri de Foment la ràpida exe-
cució de les obres de desdoblament de l’actual N-II a 
Girona, així com les variants de Bàscara i Pont de Mo-
lins, consensuant el seu traçat amb el Govern català i 
els ajuntaments.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 2 del Decret 256/2011, de crea-
ció del Consell Assessor de Polítiques So-
cials i Familiars, relatiu a les funcions del 
Consell
Tram. 250-00461/10

Esmenes presentades
Reg. 26023 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26023)

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

Del punt 1

«1. Modificar l’article 2 del Decret 256/2011, de 8 de 
febrer, de creació del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, relatiu a les funcions del Consell, 
per tal que entre aquestes funcions hi figurin també les 
següents:

a) Emetre dictàmens amb caràcter preceptiu, no vincu-
lant i previ a la tramitació corresponent a avantprojec-
tes de llei, projectes de decret legislatius, projectes de 
decret, reglaments del Govern, plans i els programes 
que el Govern relacionats amb el sistema de benestar 
social i de promoció de la família, de competència de 
la Generalitat.

b) Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud 
del Govern o els consellers o conselleres o per iniciati-
va pròpia sobre matèries de l’àmbit de les competències 
pròpies del Consell Assessor.

c) Avaluar la implementació de la normativa social i fa-
miliar a Catalunya així com dels plans i programes del 
Govern que despleguin aquesta normativa.»

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

Del punt 2

«2. Donar accessibilitat a aquells informes o estudis 
elaborats pel Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars, que conjuntament el Consell i el Govern 
considerin necessària la seva difusió, a través dels mit-
jans que es considerin adients.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 26024 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26024)

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

Del punt 1

«1. Aprovar quan sigui possible una nova Cartera de 
Serveis Socials de durada bianual o quadriennal en ba-
se a l’anàlisi de l’actual Cartera, de les noves necessi-
tats socials i les disponibilitats pressupostàries actuals 
de la Generalitat.»

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

Del punt 2

«2. Realitzar una avaluació de la segona Cartera de 
Serveis Socials aprovada pel Decret 142/2010, d’11 
d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis So-
cials 2010-2011.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Garantir, com ja es fa, la participació d’acord amb 
el que estableix la Llei de Serveis Socials, amb infor-
mes del Consell General de Serveis Socials i del Co-
mitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials a 
l’hora de justificar qualsevol decrement en la Cartera 
respecte de la versió anterior.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la freqüència del pas de trens a Viladecans
Tram. 250-00465/10

Esmenes presentades
Reg. 26019; 26047 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26019)

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

Del punt 1

«1. Estudiar conjuntament amb l’Ajuntament de Vilade-
cans, la possibilitat d’ampliar les freqüències dels ser-
veis ferroviaris en funció de l’evolució de la demanda.»

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

Del punt 2

«2. Presentar al Parlament l’estudi de demanda i la 
memòria econòmica i financera del cost d’implantació 
de la proposta de millora de servei per a la seva valo-
ració.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26047)

1 Esmena núm. 1
De modificació del punt 2
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Estudiar urgentment, conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Viladecans, les mesures aplicables per ampli-
ar la freqüència de pas del servei ferroviari a Vilade-
cans.»
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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 Ter-
rassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbós 
de la Selva del Camp
Tram. 250-00466/10

Esmenes presentades
Reg. 26026; 26042 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26026)

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

Del punt 1

«1. Donar compliment a les Resolucions del Parla-
ment de Catalunya sobre les escoles CEIP Vilamagore 
(Sant Pere de Vilamajor), CEIP Sant Baldiri (Lliçà de 
Munt), Escola Can Motllor (Terrassa), CEIP el Castell 
de Tona (Tona) i l’escola Gil Cristià i Arbòs (La Selva 
del Camp).»

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

Del punt 2

«2. Presentar un informe de seguiment al Parlament 
de Catalunya de les places ofertades i de la matrícula 
efectuada en les poblacions de Sant Pere de Vilamajor, 
Lliça d’Amunt, Terrassa, Tona, La Selva del Camp, a 
data 15 d’octubre, data de tancament definitiu de les 
dades de matrícula.»

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

Del punt 3

«3. Vetllar per la continuïtat dels alumnes escolaritzats 
a les escoles Vilamagore, Sant Baldiri, Can Motllor, El 
Castell i Gil Cristià i Arbòs fins a la finalització de la 
seva escolaritat primària.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Estar amatent als possibles canvis demogràfics 
que afectin a les poblacions de Sant Antoni de Vila-
major, Lliçà d’Amunt, Terrassa, Tona i La Selva del 
Camp, per adequar l’oferta de places públiques a les 

noves demandes que pels moviments poblacionals es 
puguin presentar.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26042)

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

«1. Donar compliment immediat a les resolucions del 
Parlament sobre oferta de línies de P3 i de no tanca-
ment 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.»

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

«2. Constituir una comissió de negociació i diàleg 
entre el Parlament, Govern de la Generalitat, ajun-
taments i comunitat educativa per resoldre el com-
pliment de les resolucions del Parlament sobre oferta 
de línies de P3 i de no tancament de centres per al 
pròxim curs.»

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

«3. Treballar per la continuïtat en els propers cursos 
escolars de les escoles Vilamagore de Sant Pere Vila-
major (Vallès Oriental), Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt 
(Vallès Oriental), Can Montllor de Terrassa (Vallès 
Occidental), El Castell de Tona (Osona) i Gil Cristià i 
Arbòs de la Selva del Camp (Baix Camp).»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut de secundària al barri de Can 
Llong, de Sabadell
Tram. 250-00467/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21014; 25898).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la connexió del 
col·lector de Pi a l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Bellver de Cerdanya
Tram. 250-00468/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21015; 25899).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la provisió de 
plantilles del Departament d’Ensenyament 
per al curs 2013-2014
Tram. 250-00469/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21016; 25900).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés al portal 
de gestió laboral Atri dels treballadors inte-
rins cessats inclosos en borses de treball de 
la Generalitat
Tram. 250-00470/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21017; 25901).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i la instal·lació de mòduls prefabricats a l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00471/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21018; 25902).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
la Cartera de serveis socials de mesures 
d’atenció social i educativa amb relació a 
les situacions de risc regulades per la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència
Tram. 250-00472/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21019; 25903).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència
Tram. 250-00473/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21020; 25904).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari inte-
grat
Tram. 250-00474/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21146; 25905).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució de rebuig de l’home-
natge fet a la Hermandad Nacional de Ve-
teranos de la División Azul l’11 de maig de 
2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00475/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21021; 25906).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de sanejament i abastament del 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00476/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21022; 25907).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la compatibili-
tat en els càrrecs del president de l’Hospital 
Clínic de Barcelona i de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau
Tram. 250-00477/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21023; 25908).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar per als alumnes de l’Es-
cola Herois del Bruc i de l’Institut Guinovar-
da, de Piera
Tram. 250-00478/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21024; 25909).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de la 
finca Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21145; 25910).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Polinyà
Tram. 250-00480/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21025; 25911).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
provisional d’un nou mòdul prefabricat a 
l’Escola Polinyà
Tram. 250-00481/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21026; 25912).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla d’inversions per als centres educa-
tius de Salt per al període 2013-2020
Tram. 250-00482/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21027; 25913).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’impacte ambiental de l’estudi informatiu 
del projecte de rodalia de la línia 3 i sobre 
l’estació de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00483/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21028; 25931).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’ho-
menatge fet a la Hermandad Nacional de Ve-
teranos de la División Azul l’11 de maig de 
2013 i sobre el cessament de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00484/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21029; 25932).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el procés de re-
formulació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21144; 25933).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre un nou model 
d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llo-
bregat
Tram. 250-00486/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21030; 25934).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C-32 al 
pas per Premià de Dalt
Tram. 250-00487/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21031; 25935).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació físi-
ca del peatge d’Alella i la reconsideració de 
l’eliminació del règim de bonificacions per a 
la mobilitat obligada
Tram. 250-00488/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21032; 25936).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00489/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21033; 25937).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del decret de creació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00490/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21034; 25938).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’un ajut per al foment de la concentració, 
la intercooperació i la modernització de les 
cooperatives i altres entitats agràries
Tram. 250-00491/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21035; 25939).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts en l’àmbit agrari
Tram. 250-00492/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21036; 25940).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts específics per a la fruita seca i la 
garrofa corresponents a la convocatòria del 
2012 i la previsió per al 2013
Tram. 250-00493/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21037; 25941).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola d’Almenar
Tram. 250-00494/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21038; 25942).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
protocol d’actuació sobre la lipoatròfia se-
micircular
Tram. 250-00495/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21039; 25943).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21040; 25944).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta de transport públic per carretera en-
tre la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre 
amb els aeroports catalans
Tram. 250-00497/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21041; 25945).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera 
TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21042; 25914).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de 
centres logístics i de distribució de mercade-
ries a les comarques de Tarragona i la cons-
trucció del centre logístic del Baix Penedès
Tram. 250-00499/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21043; 25915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció del complex espor-
tiu Sant Jordi, de Tarragona
Tram. 250-00500/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21044; 25916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació i 
l’adjudicació del projecte de conversió en 
autovia de la carretera C-12 entre Tortosa i 
Roquetes
Tram. 250-00501/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21045; 25917).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
la marca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21046; 25918).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del servei de trens de rodalia 
del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21047; 25919).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la vigilància i 
la seguretat a l’exterior de l’estació del tren 
d’alta velocitat del Camp de Tarragona
Tram. 250-00504/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21048; 25920).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
a l’Ajuntament de Tarragona de les quotes 
pendents dels plans integrals de barri i so-
bre la reconsideració de la decisió de no 
convocar aquests plans el 2013
Tram. 250-00505/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21049; 25921).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21050; 25922).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
denominació Costa Daurada en el projecte 
d’oci Barcelona World
Tram. 250-00507/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21051; 25923).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Ajuntament de Tarra-
gona amb relació a l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21052; 25924).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00509/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21053; 25925).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, 
Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21054; 25926).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc mòbil 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21055; 25927).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de salut ordinaris i d’atenció 
continuada i urgent a Lloret de Mar
Tram. 250-00513/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21056; 25928).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del Centre 
de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21057; 25946).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport del procés 
de pau entre el Govern de la República de 
Colòmbia i les Forces Armades Revolucio-
nàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i so-
bre la defensa del règim democràtic i dels 
drets humans
Tram. 250-00515/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 25897).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Vinyals, de Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21059; 25947).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació en 
la convocatòria dels plans de millora del 
2013 dels expedients denegats per manca 
de pressupost en la campanya del 2012
Tram. 250-00517/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21060; 25948).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la difuminació 
dels rostres dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra en les imatges dels mitjans de 
comunicació
Tram. 250-00518/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21061; 25949).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’uniforme dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21062; 25950).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21143; 25951).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació del servei de rodalia de Premià de 
Mar
Tram. 250-00521/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21142; 25952).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
anual d’un informe de la balança fiscal entre 
Catalunya i l’Administració General de l’Estat 
en col·laboració amb el Ministeri d’Economia 
i Hisenda
Tram. 250-00522/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21063; 25953).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Consell Rector del Paratge Natural d’In-
terès Nacional Pinya de Rosa, a Blanes, i la 
redacció del pla d’usos d’aquest paratge
Tram. 250-00523/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21064; 25954).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants El Petit Montgrí, de Torroella de Mont-
grí, i Mar i Cel, de l’Estartit
Tram. 250-00524/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21065; 25955).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa de calls
Tram. 250-00525/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21066; 25956).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la campanya de 
prevenció d’incendis del 2013
Tram. 250-00526/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21067; 25957).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a reactivar l’economia i crear ocupació
Tram. 250-00527/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21068; 25958).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a la utilització del siste-
ma cos a cos i de canons d’aigua en la ges-
tió de l’ordre públic
Tram. 250-00528/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21069; 25959).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a la utilització de vehi-
cles dels Mossos d’Esquadra pels coman-
daments d’aquest cos
Tram. 250-00529/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21070; 25960).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
de banderes independentistes a l’uniforme 
per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21071; 25929).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la re-
pressió dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21141; 25930).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.06.2013 al 03.07.2013).
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’entitat Bidó de Nou Barris i 
sobre el garantiment del projecte Circ d’Hi-
vern
Tram. 250-00532/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la planificació 
escolar de secundària a Sant Joan de Vila-
torrada per al curs 2013-2014
Tram. 250-00533/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’una línia de P3 a l’Escola Frederic Mistral 
i la instal·lació d’un mòdul a l’Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució de suport al dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
personal a la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial de l’Escola Àngels Alemany i Boris, 
de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució de condemna d’una 
agressió racista a l’estació de tren de Mataró
Tram. 250-00539/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’illa d’equipaments del Mercat del Gui-
nardó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre les immatricu-
lacions de béns immobles
Tram. 250-00541/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució de rebuig de la Llei 
orgànica de millorament de la qualitat de 
l’ensenyament
Tram. 250-00542/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre la retirada del Pro-
jecte de llei orgànica de millorament de la qua-
litat de l’ensenyament i la destitució del mi-
nistre d’Educació
Tram. 250-00543/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels horaris d’obertura dels centres d’aten-
ció primària del Vallès Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució de suport a l’asso-
ciació Altra Italia i a les víctimes dels bom-
bardejos feixistes sobre Catalunya que han 
presentat una querella per aquests bombar-
dejos
Tram. 250-00545/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre les beques de 
menjador
Tram. 250-00546/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Registre Civil com a servei públic de les 
administracions públiques
Tram. 250-00547/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de llei orgànica per a la millora de la 
qualitat educativa i sobre la defensa del mo-
del d’escola catalana
Tram. 250-00548/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució de condemna als 
atacs al monument a les víctimes del nazis-
me de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00549/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el retorn de 
l’activitat quirúrgica als hospitals públics 
de regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la igualtat d’horari de docència per als 
alumnes de les escoles concertades
Tram. 250-00551/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre els preus de la 
matrícula dels cicles formatius de grau su-
perior i les mesures per a poder accedir a 
aquests estudis
Tram. 250-00552/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre l’atenció als in-
fants necessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les funcions del Consell Assessor per a 
la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sa-
nitari
Tram. 250-00555/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la visibilitat del 
Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 
Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00556/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials a les entitats de recursos assis-
tencials
Tram. 250-00557/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell 
Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés 
del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el programa 
Pacient Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans 
d’acció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’Associació de 
Laringectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre el centre 
d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
nova línia de secundària a l’Institut Terres de 
Ponent, de Mollerussa
Tram. 250-00566/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
a Lleida del centre de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 250-00567/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’educació Can Record a Sant 
Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el servei presen-
cial de traductors dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00569/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la integració de la 
gestió de l’empresa Gestió i Prestació de Ser-
veis de Salut amb la de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 250-00570/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la depuradora d’aigües re-
siduals de Sant Jaume d’Enveja
Tram. 250-00573/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 145/X, sobre el manteni-
ment de les línies de P3 a l’Escola Joan Co-
romines, de Mataró, i el projecte de cons-
trucció del nou centre
Tram. 250-00574/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’import destinat als ajuts per naixement, 
adopció tutela o acolliment d’infants
Tram. 250-00576/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Osona
Tram. 250-00577/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Fundació Hospital Sant Bernabé, de Ber-
ga, en un consorci públic
Tram. 250-00579/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de l’Escola Bada-
lona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de cons-
trucció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre el servei d’as-
sistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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Proposta de resolució sobre l’acció interna-
cional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la renovació del 
sistema educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’increment de la 
dotació pressupostària de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per a evitar l’apli-
cació de l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 250-00596/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació i de la 
reducció dels sous a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne 
la despesa
Tram. 250-00597/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 25.06.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.07.2013 al 10.07.2013).
Finiment del termini: 11.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2013.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de la detenció d’un periodista per part dels 
Mossos d’Esquadra el 15 de juny de 2013
Tram. 250-00598/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, 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 
d’Interior.

Exposició de motius

Durant el matí del dia 15 de juny va ser detingut a Bar-
celona pels Mossos d’Esquadra el periodista Bertrán 
Cazorla. Segons el senyor Cazorla la seva detenció 
es va produir en interessar-se per les circumstàncies 
d’una altra detenció. També ha denunciat que un cop a 
la Comissaria de Ciutat Vella, va ser agredit pels mos-
sos i va patir maltractaments. El Departament d’In-
terior va emetre un comunicat amb un relat dels fets 
diametralment oposat. La trajectòria professional i les 
dades aportades pel senyor Bertran Cazorla atorguen 

Fascicle segon
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credibilitat a la seva versió. En tot cas, l’alarma social 
generada per aquesta detenció, les estranyes circums-
tàncies de la detenció i el relat del senyor Cazorla, exi-
geixen que el Departament d’Interior obri de forma 
immediata una investigació sobre els fets.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’In-
terior a obrir de forma immediata una investigació in-
terna sobre les circumstàncies de la detenció del se-
nyor Bertran Cazorla a Barcelona el 15 de juny i a 
adoptar les mesures disciplinàries que se’n derivin si 
es confirma la versió dels fets aportada pel senyor Ca-
zorla.

Palau del Parlament, 17 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

Proposta de resolució sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-00599/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Elena 
Garcia, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta 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 de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El Consorci per la Normalització Lingüística ha esde-
vingut un model d’èxit en els darrers 25 anys. La im-
plicació de les administracions públiques catalanes, la 
Generalitat i els ens locals des dels inicis, i de les per-
sones que han fet possible fins ara desenvolupar una 
política lingüística que ha permès avançar en el conei-
xement i l’ús del català en totes les ciutats i pobles de 
Catalunya i ha fet que avui siguin sinònim d’integració 
i cohesió social. El Consorci per a la Normalització 
lingüística, per mitjà de la seva estructura territorial 
descentralitzada i la professionalitat de les persones 
que hi treballen fan possible que ni la distància ni la 

geografia siguin problemes per poder aprendre llengua 
catalana amb la mateixa qualitat arreu i les mateixes 
oportunitats.

L’aprenentatge del català és, en aquest context de cri-
si, més necessari que mai. És per això que, malgrat 
la situació de manca de recursos per la qual passen 
les administracions públiques catalanes, no ens podem 
permetre posar en risc un dels pilars que conformen 
no només la personalitat d’aquest país, sinó sobretot 
la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament personal 
i la cohesió social. El coneixement i l’ús de la nostra 
llengua han esdevingut factors determinants de la nos-
tra societat i és percebut així tant pels qui arriben de 
fora com pels qui els donen la benvinguda.

Són doncs les administracions públiques catalanes les 
que han de vetllar perquè aquesta dinàmica no s’aturi, 
esmerçant tots els esforços per tal de mantenir un sis-
tema que ens ha permès ser on som, en el bon camí, tot 
i que encara resta molt per fer. La Generalitat de Cata-
lunya té la responsabilitat en primera instància per fer-
ho i en el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca s’hi apleguen també la voluntat i l’acció municipal, 
tasca que en molts territoris de Catalunya és especial-
ment important continuar desenvolupant.

Per tot això, i davant la Proposta de presidència del 
Consell Comarcal de la Noguera relativa a la conti-
nuïtat del Consell Comarcal de la Noguera en el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, presentada 
pel grup de CiU i aprovada amb els vots de CiU i amb 
el suport d’ERC, que suposa en definitiva la voluntat 
de trencar la seva relació amb el CPNL i desvincu-
lar-se’n, prescindir de la tècnica del Servei Comarcal 
de Català dels acords inicials, i deixar molts territoris 
i els seus ciutadans.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament manifesta el rebuig contundent a les 
iniciatives contràries al manteniment dels serveis de 
català al territori i, en concret, a la proposta de sepa-
ració del Consorci per a la Normalització lingüística, 
així com el suport a tot el personal del CPNL i el reco-
neixement a la seva tasca i dedicació.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
acabar amb l’ambigüitat sobre el futur del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, garantint-ne la sos-
tenibilitat com a instrument imprescindible de la polí-
tica lingüística del país.

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a re-
soldre de manera definitiva el model de finançament 
del CPNL que n’asseguri la continuïtat, el manteni-
ment i l’estabilitat dels recursos humans (Capítol 1) 
per mitjà del finançament directe de la Generalitat i, 
alhora, el manteniment del compromís i de la cores-
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ponsabilitat del món local amb les dotacions necessà-
ries per part d’aquests, lligades a les accions per pro-
grames necessàries en cada cas al territori.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Joan Ignasi Elena 
Garcia, diputat; Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre les obres per a 
garantir la seguretat de l’edifici de l’Escola 
Montseny, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00600/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la comis-
sió que correspongui.

Exposició de motius

El passat dimecres 22 de maig, es va produir a l’Esco-
la Pública Montseny de Mollet del Vallès, un despre-
niment de trossos d’arrebossat del voladís de l’edifici 
principal.

Immediatament els responsables del centre educatiu, 
i els tècnics de l’ajuntament de Mollet del Vallès van 
acordonar una zona de protecció per tal de garantir la 
seguretat de l’alumnat i es va coordinar la assistència 
d’un camió-cistella per tal de poder accedir a la zona 
de la canal perimetral, origen del despreniment.

El dijous 23 de maig amb la cistella es van repicar to-
tes les zones d’arrebossat amb més risc de caiguda, i 
es va detectar tècnicament que el problema no estava 
en l’arrebossat sinó en la situació estructural de la pa-
ret que fa de muret d’aquesta canal pluvial perimetral.

Fruit d’aquesta patologia s’estan produint filtracions 
d’aigua que afecten les aules de la primera planta, que 
procedeixen de la canal pluvial perimetral de tot l’edi-
fici principal i es relacionen també amb la degradació 
de la tela asfàltica.

Dels informes tècnics que s’han realitzat es posa de 
manifest l’absoluta necessitat de la realització urgent 
d’obres consistents en enderrocar tot el muret peri-
metral i construir-ne un de nou amb maó calat, essent 

aquest un material més hidròfug, de major durabilitat i 
que donarà més estabilitat a l’arrebossat.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ar-
reglar les patologies estructurals que s’han determi-
nat tècnicament i que han ocasionat recents despre-
niments del voladís de l’edifici principal de l’Escola 
Pública Montseny de Mollet del Vallès, per mantenir 
la seguretat i protecció de l’alumnat, ja que tècnica-
ment no hi ha garanties que aquesta patologia no pu-
gui estar afectant a altres zones de l’edifici.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Jordi Terrades i Santacreu, dipu-
tats, del GP SOC

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

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

L’any 2011, l’Ajuntament de Barcelona va transferir a 
la Generalitat 25 milions d’euros mitjançant la signa-
tura del Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per 
a la promoció econòmica i consolidació de Barcelo-
na i la seva àrea d’influència com una destinació de 
referència en turisme. Una aportació econòmica que 
l’administració autonòmica es va comprometre a tor-
nar, en diners o en inversions a la ciutat, entre els anys 
2012 i 2016.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant els acords 
adoptats en la sessió de 27 de novembre de 2012 de la 
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Comissió de Seguiment prevista al Conveni Marc es-
mentat, ha donat per saldat el deute en un pacte amb 
inversions i despeses ja realitzades o iniciades en el 
moment de signar el conveni. Equipaments, obres o 
depeses per tant, que s’haurien fet igualment a la ciutat 
per part del Govern de la Generalitat.

L’aplicació de les condicions d’aquest conveni és un frau 
a la ciutadania de la ciutat de Barcelona, per part del 
Govern de la Generalitat, però també per part del seu 
Ajuntament que dilapida la solvència financera del con-
sistori per posar-la al servei del Govern català.

Una solvència financera de l’Ajuntament de Barcelona 
que, per altra banda, ja s’està veient greument afecta-
da pel ritme de creixement del deute de la Generalitat 
amb el Consistori, a raó de 18 milions d’euros mensu-
als, i que en conseqüència, ha obligat a l’Ajuntament 
de Barcelona a aprovisionar 132 milions d’euros en la 
liquidació dels comptes de 2012 pels drets de difícil 
realització provinents de la Generalitat de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Manifesta el seu convenciment que els acords adop-
tats en la sessió de 27 de novembre de 2012 de la Co-
missió de Seguiment prevista al Conveni Marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya per a la promoció econòmica i 
consolidació de Barcelona i la seva àrea d’influència 
com una destinació de referència en turisme, incom-
pleixen els pactes d’aquest conveni.

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

2. Deixar sense efecte els acords de l’esmentada Co-
missió de Seguiment.

3. Presentar al Parlament de Catalunya un catàleg de 
propostes i actuacions de competència o interès mu-
nicipal per fer a Barcelona en l’àmbit del compliment 
dels pactes del Conveni Marc en un termini de 30 dies.

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

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Proposta de resolució sobre la retirada dels 
centres d’ensenyament dels símbols i les 
banderes no previstes en l’ordenament jurídic
Tram. 250-00602/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 21111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Carlos Carrizosa To-
rres, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposición de motivos

En las fachadas de algunas escuelas catalanas se exhi-
ben banderas ‘estelades’ de forma muy destacada. En 
algunas ocasiones, acompañadas de lemas políticos o 
reivindicativos. A tal efecto, se acompañan como ane-
xo a la presente Propuesta de Resolución fotografías 
de los centros educativos Institut Escola Sant Jordi, de 
Navàs, CE La Sínia, de Vic, y el CEIP Les Escoles, 
de Gurb.

El marco jurídico que forma nuestro ordenamiento es 
el que democráticamente hemos construido todos los 
ciudadanos. Que los símbolos y banderas que se ex-
hiban en una escuela estén dentro de nuestro ordena-
miento legal, significa que los ciudadanos, entre todos, 
hemos decidido que determinados símbolos nos re-
presentan. Así, la bandera española representa a todos 
los españoles, porque así lo consagra nuestra Consti-
tución. La bandera catalana representa a todos los ca-
talanes, como dispone nuestro Estatuto de Autonomía. 
Finalmente, cada municipio puede tener también su 
bandera, que representará a los vecinos de su ayunta-
miento, conforme prevé la ley 39/1981.

El hecho de que las banderas que nuestras normas re-
conocen como símbolos representativos de los terri-
torios y sus poblaciones sean exhibidas en los luga-
res públicos y también en las escuelas es una cuestión 
ajena a la ideología y a la política. Todo lo que nues-
tro ordenamiento jurídico reconoce como legal nos 
representa a todos. Incluso quien no está de acuerdo 
con una bandera o siente que ésta no le representa, de-
be tolerar su uso si es legal, puesto que la mayoría de 
los ciudadanos, a través de sus representantes, por los 
cauces legales y dentro de las competencias ejercidas 
por los órganos legislativos o administrativos corres-
pondientes en un Estado democrático de Derecho, han 
decidido consagrar como representativos determina-
dos símbolos.
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En el caso de la bandera llamada ‘estelada’, que re-
presenta una hipotética Cataluña independiente, es ob-
vio que se trata de un símbolo ajeno a nuestro orde-
namiento jurídico. Ello significa que su exhibición en 
edificios públicos no goza del respaldo de los acuerdos 
que la sociedad democráticamente adopta por medio 
de sus representantes y dentro de los cauces legales y 
competenciales previstos.

La escuela debe promover los valores superiores de 
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que 
inspiran nuestro ordenamiento jurídico, evitando cual-
quier tipo de práctica o propaganda tendente a influir 
ideológicamente en los alumnos o sus familias, y ga-
rantizando el derecho de los alumnos, padres y profe-
sores del centro a gozar de un entorno libre de injeren-
cias en sus ideas políticas o identitarias.

Los poderes públicos deben amparar los derechos de 
alumnos y padres, especialmente en los casos que las 
decisiones de colgar símbolos tales como banderas 
‘estelades’ han sido tomados por los Consejos Escola-
res o por los profesores, con evidente extralimitación 
de sus funciones, y causándose una coacción intole-
rable sobre los alumnos y sus familias, que normal-
mente no exteriorizan su discrepancia por miedo a 
ser señalados o represaliados en su propia comunidad 
educativa.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

1. Cursar las órdenes necesarias a los directores y res-
ponsables de los centros educativos para que retiren de 
inmediato, en defensa de la libertad ideológica de to-
dos, las banderas ‘estelades’, así como cualquier pan-
carta, bandera o enseña que exhiba ideas o conceptos 
no respaldados por nuestro ordenamiento jurídico

2. Garantizar que en las escuelas catalanas no se exhi-
ban símbolos ni banderas distintos a los legales, en la 
forma prevista en nuestras leyes

3. Velar por la protección del derecho de los alumnos 
menores de edad a no ser influidos con ideologías polí-
ticas en los propios centros a los que acuden a estudiar

4. Salvaguardar el derecho de los alumnos, padres y 
profesores del centro a gozar de un entorno libre de in-
jerencias en sus ideas políticas o identitarias

Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
aliança de cooperació entre Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut, de Tarragona, i l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 250-00603/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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

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 l’Hospital Sociosanitari Francolí (159 llits de 
pacients subaguts, cures pal·liatives i convalescència i 
llarga estada), l’Hospital de Dia Francolí, el CAS dro-
godependències, Rehabilitació ambulatòria de Tarra-
gona i Terres de l’Ebre, UFISS de Cures Pal·liatives 
(Hospital Joan XXIII), UFISS de Geriatria (Hospital 
Joan XXIII), suport amb personal assistencial propi a 
Clínica de Dolor i servei de pneumologia de l’Hospi-
tal Joan XXIII, professionals de fisioteràpia i inferme-
ria a la Fundació La Muntanyeta (atenció de nens amb 
Paràlisi cerebral), PADES Tarragona i PADES Tarra-
gonès, SAC (servei d’atenció continuada de Tarrago-
na i SUE (Servei d’urgències i Emergències al Camp 
de Tarragona), Servei de Valoració de la dependència, 
SEVAD 19 Camp Tarragona Nord i l’Equip de Valora-
ció i Orientació EVO 57.

Actualment GiPSS és un mitjà propi de CatSalut des 
de desembre de 2012. Té una plantilla de 275 treballa-
dors amb un pressupost de més de 18 M€ pel 2012 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 pe-
rill que això continuï així:

El desembre de 2012, el CatSalut decideix adjudicar la 
gestió de l’ABS Muralles (fins el moment gestionada 

per GiPSS) a una Societat Professional Limitada (Mu-
ralles Salut SL) amb la creació d’una EBA (Entitat de 
Base Associativa).

A finals d’abril de 2013 el Departament de Salut deci-
deix traspassar el concert de 15 llits de Llarga Estada 
a una nova Residència geriàtrica propietat de la Xarxa 
Tecla 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 que finalment, i de 
moment, l’Hospital Sociosanitari Francolí continuarà 
amb el mateix nombre de llits sociosanitaris reconver-
tint la llarga estada en llits de subaguts.

El Govern de la Generalitat ha decidit que la valoració 
de la dependència deixi d’estar feta per les empreses 
públiques del Departament de Salut i passi al Depar-
tament de Benestar i Família; per tant, GiPPS també 
perdrà aquest servei altament valorat i útil pel Camp 
de Tarragona.

El Departament de Salut a través de la Direcció de 
Serveis Territorials de la Regió Sanitària del Camp  
de Tarragona ha signat un acord estratègic de reorde-
nació dels serveis sanitaris de la ciutat de Tarragona 
bàsicament entre l’ICS i la Xarxa Santa Tecla sense 
definir el paper de GiPPS, perillant fins i tot per les 
retallades sanitàries algun dels serveis de suport de 
GiPPS a l’ICS.

A les regions sanitàries de Girona i Lleida s’està avan-
çant en un procés iniciat fa anys de sinèrgies entre 
l’Hospital Josep Trueta (ICS) i l’Hospital de Santa Ca-
terina de Salt (IAS) i a Lleida entre l’Hospital Arnau 
de Vilanova (ICS) i l’Hospital de Santa Maria (GSS de 
Lleida). Donat aquest tracte de cooperació entre dos 
empreses públiques del Departament de Salut-CatSa-
lut, el mateix que s’està produint a Girona i a Lleida 
cal fer-ho a Tarragona.

La indefinició, les decisions preses que han comportat 
retallades i minva de serveis a GiPPS poden estar po-
sant en qüestió la viabilitat d’aquesta empresa pública, 
afectant ciutadans, i els seus treballadors.

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

Proposta de resolució

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

1. Impulsar una aliança estratègica de cooperació en-
tre GiPPS i l’ICS, entre les dues empreses públiques 
de base territorial, atorgant a GiPPS tot el lideratge 
d’atenció sociosanitària complementària a l’atenció 
primària i de l’Hospital Joan XXIII.
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2. Definir el paper de GiPPS en la regió sanitària del 
Camp de Tarragona presentant un Pla de serveis, d’ac-
tivitat, de plantilles, de pressupost, 2013-2016, durant 
el mes de setembre de 2013.

3. Revisar i acordar, liderat pel Departament de Salut 
i amb els professionals de GiPPS, els Ajuntaments del 
territori i l’empresa pública ICS la composició del con-
sell d’administració de GiPPS, garantint l’absència de 
conflicte d’interessos entre els patrons.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i  
Fàbrega, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el suport als 
alumnes sords
Tram. 250-00604/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
Núria Segú i Ferré 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 subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

L’article 50.6 de l’Estatut d’Autonomia estableix com 
a principi rector de les polítiques públiques la garantia 
de l’ús de la llengua de signes catalana tot encomanant 
als «poders públics [...] garantir l’ús de la llengua de 
signes catalana i les condicions que permetin d’assolir 
la igualtat de les persones amb sordesa que optin per 
aquesta llengua, que ha d’ésser objecte d’ensenyament, 
protecció i respecte»

L’article 5 de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llen-
gua de signes catalana sobre l’aprenentatge de la llen-
gua de signes catalana estableix:

1. Els serveis públics educatius garanteixen la infor-
mació a les mares, els pares o els tutors d’infants sords 
i sordcecs sobre les modalitats educatives disponibles 
per a llur escolarització, perquè puguin escollir lliure-
ment entre la modalitat educativa oral, en què la llen-
gua oral és la llengua vehicular, o la modalitat educa-
tiva bilingüe, en què la llengua de signes catalana és la 

llengua vehicular, juntament amb l’aprenentatge de les 
llengües oficials a Catalunya.

2. 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.

El CREDA (Centre de Recursos Educatius per Defi-
cients Auditius) és un servei educatiu específic propi 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya; que dóna suport educatiu i logopèdic als 
centres educatius que tenen alumnat sord escolaritzat. 
El CREDA també hauria de garantir el compliment de 
l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 17/2010 que reconeix 
el dret a la llibertat d’elecció als pares i mares i de les 
persones sordes sobre la modalitat educativa per a l’es-
colarització dels seus fills; la modalitat educativa oral, 
en què la llengua oral és la llengua vehicular, o la mo-
dalitat educativa bilingüe, en què la llengua de signes 
catalana és la llengua vehicular.

La Federació de persones Sordes de Catalunya posa de 
manifest el següent en relació amb la l’escolarització 
dels nens i nenes sordes a Catalunya:

– Existeix una certa desigualtat territorial en quant 
a modalitats educatives i atenció qualitativa. No a 
tots els CREDA’s ofereixen la pluralitat educativa 
per l’alumnat sord ni tenen els centres d’agrupament 
d’alumnat sord, amb la formació específica que hau-
rien de tenir tots els professionals que atenen a aquest 
alumnat (psicopedagogs/guies, mestres en audició i 
llenguatge i logopedes) que potser podem trobar en un 
determinada delegació territorial.

– Encara persisteix la visió audiològica i audioprotè-
tica en el camp de l’educació de l’alumnat sord, una 
visió molt parcial i reduccionista de la sordesa i de 
l’alumnat sord. S’hauria de vetllar per una visió més 
social, comunicativa i de la salut afectiva d’aquests 
alumnes sords.

– La llengua de signes catalana encara és un prejudi-
ci en molts d’aquests CREDA’s i en moltes famílies, 
per manca de coneixements i d’informació errònia en-
vers els grans beneficis de la llengua de signes, com 
una llengua més o un recurs comunicatiu òptim per a 
qualsevol alumne sord; independentment del seu grau 
d’audició i de parla.

– Pel que fa a l’escolarització, existeixen (no a tot el 
territori català) dues modalitats educatives en grans 
trets: l’exclusivament monolingüe oral i la bilingüe 
(llengua de signes i llengua oral). La Federació aposta 
per l’educació bilingüe, comptant amb el recurs im-
portantíssim que proporciona la llengua de signes, a 
més de la importància d’un bon treball auditiu i oral 
que ha de ser exhaustiu. La nostra visió i missió és su-
mar, no restar. Que els nostres alumnes sords tinguin 
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una educació realment inclusiva, amb tots els recursos 
possibles.

– El Departament d’Ensenyament hauria d’escoltar i 
recollir les aportacions dels diferents professionals 
amb sordesa que es troben en actiu en els diferents 
CREDAs, escoles ordinàries d’agrupament de sords, 
centres específics i altres centres. Hi ha una clara ten-
dència i posicionament cap els professionals i entitats 
que rebutgen la llengua de signes com un recurs o va-
lor afegit, com quelcom residual. Aquesta visió audio-
lògica i audioprotètica, valorant únicament del desen-
volupament de la llengua parlada i escrita és una visió 
molt parcial i incompleta. Cal una valoració més in-
tegral, tenint en compte també la salut mental, emo-
cional i social dels alumnes sords, tant a l’escola com 
en llurs famílies. Tenim molts casos de nens i nenes, 
i joves amb sordesa que es troben molt sols (tot i que 
tenen un òptim desenvolupament de la parla i de l’au-
dició, amb les pròtesis auditives).

Per aquests motius, i sens perjudici del que es contem-
pla a la Resolució 749/VIII sobre les mesures per a ga-
rantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del 
català i els recursos de la modalitat oral a les persones 
sordes i sordcegues que es comuniquen oralment, el 
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Garantir la llibertat d’elecció als pares i mares i de 
les persones sordes establerta a l’article 5.1 de la Llei 
17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana 
en tots els nivells d’escolarització.

2. Destinar els recursos necessaris als centres esco-
lars per tal de corregir la desigualtat territorial exis-
tent avui a Catalunya pel que fa a l’accés a la modalitat 
educativa bilingüe, en què la llengua de signes catala-
na és la llengua vehicular.

3. Garantir, en relació als estudiants sords de les eta-
pes de la secundària postobligatòria i estudis universi-
taris, l’accés al currículum, com també ho han de tenir 
els alumnes de les etapes d’Educació Infantil, Primà-
ria i Secundària amb el suport dels recursos humans 
propis dels centres educatius i serveis educatius espe-
cífics.

4. Garantir que els estudiants sords de les etapes de 
la secundària postobligatòria i universitària, si ho sol-
liciten, disposin 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.

5. Garantir que qualsevol persona o professional sord 
que estigui realitzant cursos de formació, tingui acces-
sibilitat a la formació i a la informació mitjançant el 

servei d’interpretació a la llengua de signes catalana, 
si ho sol·licita.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados  
Galiano, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria  
Segú i Ferré, diputades, del GP SOC

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
portaveu adjunta 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 Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’any 2008, en el marc del Pla de Barris de la Genera-
litat, aquesta i l’Ajuntament de Barberà van signar un 
convenir per a la rehabilitació del barri de la Romàni-
ca. Desenvolupant el Pla de Barris es van rehabilitar 
29 edificis, que han permès posar-los al dia des del 
punt de vista de l’accessibilitat, la reparació de defi-
ciències estructurals i adequació de les instal·lacions, 
la sostenibilitat i l’estalvi energètic, etc. Així, el Pla va 
suposar un incentiu perquè moltes comunitats de veïns 
s’animessin a rehabilitar els seus edificis, endeutant-se 
a l’espera de cobrar la part dels ajuts de la Generalitat, 
i comptant que aquesta trigaria coma a molt un parell 
d’anys en fer efectius els pagaments.

Per tant, les famílies afectades pels impagaments de la 
Generalitat porten més de quatre anys fent un esforç 
important per afrontar les pagaments d’una rehabilita-
ció que havia de ser subvencionada, i en la qual es van 
endeutar comptant que així seria; les famílies, en l’actu-
al situació de crisi que impacta especialment en aquest 
barri, on molta de la població està a l’atur o en el millor 
dels casos cobra petits subsidis, estan finançant de fac-
to la Generalitat, a costa d’haver d’afrontar unes quotes 
i uns interessos inassumibles en aquests moments per 
part de moltes d’elles, que no haurien de fer front si el 
Govern de la Generalitat complís amb les seves obli-
gacions, pagués els ajuts i amb aquests les famílies po-
guessin amortitzar gairebé el 50% dels préstecs.
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Però el fet és que la Generalitat encara no ha pagat tots 
els ajuts, tot i que a l’abril del 2012 el secretari d’Habi-
tatge va informar personalment a l’alcaldessa de Bar-
berà del Vallès que durant l’any 2012 es pagarien els 
ajuts i li va lliurar un calendari de previsió de paga-
ments. Hores d’ara, encara estan pendents per cobrar 
227.211,99 euros, i les famílies estan doblement ofega-
des, per l’impacte de la crisi i per l’incompliment dels 
compromisos de la Generalitat.

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 pagar abans de finalitzar el 2013 els ajuts per 
a la rehabilitació d’edificis que deu a les comunitats de 
propietaris del Barri de la Romànica de Barberà del 
Vallès.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat; Montserrat Capdevila Tatché, por-
taveu adjunta, del GP SOC

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera entre Reus i Cambrils, la TV-3141, cone-
guda com la carretera de la Misericòrdia, és l’única 
via de connexió entre dues poblacions importants del 
nostre territori que ha quedat fora de les inversions de 
millora dels darrers anys, per motius diversos. L’intens 
trànsit de vehicles i les condicions actuals convertei-
xen la carretera de la Misericòrdia en una via amb un 
elevat índex de sinistralitat amb accidents greus.

Des de l’any 2009, resta pendent un projecte de millo-
ra i també s’ha plantejat en diferents ocasions el seu 

desdoblament. Els enllaços, entrades i sortides a polí-
gons residencials i econòmics fan que sigui una carre-
tera amb un gran nombre d’accessos i incorporacions, 
que cada cop més dificulten que pugui ser reconver-
tida en una autovia. Així mateix, en els darrers anys 
s’ha construït un teixit d’autovies que absorbeixen part 
del trànsit que té aquesta via (Reus-Salou, Tarragona-
Salou-Cambrils, Salou-Cambrils). Tot i això, la car-
retera segueix sent molt utilitzada i és perillosa i cal, 
doncs, la seva millora urgent per reduir els accidents i 
proporcionar condicions de seguretat.

En el procés de millora cal incorporar criteris de mo-
bilitat sostenible, tenint en compte que cada cop són 
més els ciutadans i ciutadanes del nostre territori que 
valorarien una connexió segura i amable entre els dos 
municipis, amb itineraris més humanitzats adequats 
també per vianants i bicicletes. Ara mateix, aquesta 
connexió, d’aproximadament 13 km, només es pot fer 
través de la xarxa de camins que no sempre està prou 
enllaçada ni està prou senyalitzada.

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

Proposta de resolució

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

1. Adoptar amb urgència les mesures adients per mi-
llorar la seguretat de la carretera TV-3141.

2. Iniciar, en el termini de tres mesos, la revisió del 
projecte de condicionament de la TV-3141 per tal d’in-
cloure mesures estructurals que millorin la seguretat 
de la via, contemplin els accessos i incorporin un car-
ril que pugui ser aprofitat per les persones a bicicleta 
i a peu.

3. Incloure en el proper Projecte de llei de Pressupos-
tos de la Generalitat la dotació pressupostària suficient 
per poder dur a terme aquests treballs.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la defensa dels 
interessos morals i materials de la Genera-
litat amb relació a algunes causes judicials
Tram. 250-00607/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, 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 de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

Vist que en el Jutjat d’Instrucció número 30 de Barce-
lona es segueixen actualment les Diligències prèvies 
núm. 3360/2009 pels presumptes delictes d’apropiació 
indeguda, falsedat documental, malversació de fons 
públics i delicte contra la hisenda pública contra Fèlix 
Millet Tusell, Jordi Montull Bagur i d’altres.

Vist que en data 18 de juliol de 2012 el Jutjat ha dic-
tat Interlocutòria per la que, de conformitat amb el 
previst a l’article 615 de la llei d’enjudiciament crimi-
nal en quins fonaments de dret s’estableix que de les 
investigacions més recentment practicades resulten  
indicis de que Convergència Democràtica de Catalu-
nya va ser beneficiària bé directament o per mitjà de 
la Fundació Trias Fargas, de lliurament de diners en 
efectiu, amb un total de 2.314.495,21 €, així com de 
diversos desviaments de fons per un import de, com 
a mínim, 982.583,80 € instrumentalitzats per mitjà de 
facturacions falses durant els anys 2007, 2008 i 2009 
per dues societats quins pagaments es van fer amb 
càrrec a donacions que havia fet l’empresa Ferrovial 
Agroman S. A. sota l’aparença d’un acord de patro-
cina de dita empresa constructora i la Fundació, però 
que no responien a cap liberalitat de l’empresa sinó al 
pagament de comissions per obra pública adjudicat a 
dita constructora.

Atès que en dita Interlocutòria es conclou que, de con-
formitat amb l’article 122 del Codi Penal, procedeix 
declarar responsable civil a títol lucratiu a Conver-
gència democràtica de Catalunya fins la quantia del 
benefici obtingut per dita formació política, que pru-
dencialment es fixa en 3.297.079,01 €, per la que se li 
reclama fiança.

Atès que de la prossecució de les investigacions, pos-
sible apertura de judici oral i posterior Sentència, en el 
seu cas, en relació a les actuacions presumptament de-

lictives que són objecte d’investigació, en podria resul-
tar la constatació d’un perjudici patrimonial greu pel 
patrimoni i finances de la Generalitat de Catalunya i 
l’enriquiment correlatiu de Convergència Democràtica 
de Catalunya, pels imports pagats o disposats de for-
ma contrari a la llei.

Atès que, com és prou notori, Convergència Democrà-
tica de Catalunya, com integrant de la federació Con-
vergència i Unió, forma part del govern de Catalunya 
i el seu president és alhora president del govern de la 
Generalitat.

Atès que existeixen elements objectius i subjectius 
suficients per considerar que existeix una manifesta 
contradicció d’interessos entre el partit polític afectat, 
Convergència Democràtica de Catalunya i els interes-
sos de la Generalitat de Catalunya que correspon de-
fensar al govern que dirigeix la referida força política, 
sense prejutjar quin pugui ser el resultat final enjudici-
ament futur, una vegada s’obri judici oral.

Atès que, fins l’actual moment, la defensa dels interes-
sos de la Generalitat de Catalunya, tant directament 
com a integrant del Consorci del Palau de la Música 
Catalana, està sent exercida per lletrats i lletrades ads-
crits al gabinet jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Atès que de conformitat amb l’article 2.1 del Decret 
57/2002, de 19 de febrer, de modificació del De-
cret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, tots els advocats que in-
tegren el Gabinet Jurídic de la Generalitat estan sot-
mesos en llur actuació a la direcció i la coordinació ju-
rídiques del director d’aquest Gabinet Jurídic, el qual 
–de conformitat amb l’article 6 del mateix Decret– pot 
donar-los les instruccions que calguin per al funciona-
ment coordinat dels serveis, per més que dits lletrats 
tinguin garantida l’autonomia de criteri, segons l’article 
2.4. del referit Decret.

Atès que el director o directora del Gabinet Jurídic, 
d’acord amb el secretari general del departament pot 
assignar als membres del Cos d’Advocacia de la Ge-
neralitat, qualsevol que en sigui la destinació o la ca-
tegoria, les tasques o els assumptes que tenen enco-
manats els serveis centrals del Gabinet Jurídic i que 
pot designar i revocar als lletrats que ha de dirigir la 
defensa dels afers encomanats al Gabinet jurídic, con-
forme a l’article 6 del repetit Decret 57/2002, de 19 de  
febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30  
de setembre.

Atès que de conformitat amb l’article 3 del Decret 
325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Depar-
tament de la Presidència, correspon al secretari del 
Govern, entre d’altres, la funció de coordinar el Ga-
binet Jurídic de la Generalitat i fer el seguiment de les 
seves actuacions, i que la directora del Gabinet jurídic 
ha estat nomenada per Decret 106/2011, d’11 de gener 
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de Presidència de la Generalitat, sent un càrrec de lliu-
re designació del govern.

Atès que, conforme a l’article 28, apartats 1 i 2, a) de 
la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment ad-
ministratiu comú.

«1. Les autoritats i el personal al servei de les adminis-
tracions, en els quals es donin algunes de les circums-
tàncies assenyalades en el número següent d’aquest ar-
ticle, s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment i 
ho han de comunicar al seu superior immediat, el qual 
ha de resoldre el que sigui procedent.

2. Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es trac-
ti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la 
d’aquell; ser administrador de societat o entitat inte-
ressada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb al-
guna persona interessada.

Atès que, en temes de tanta transcendència social i po-
lítica, en que en poden resultar afectats interessos mo-
rals, polítics i patrimonials de importància rellevant 
per la Generalitat de Catalunya, resulta del tot neces-
sari que es preservi al màxim la independència, objec-
tivitat i llibertat d’actuació dels lletrats o lletrades que 
hagin de defensar dits interessos de caràcter general, 
el que requereix adoptar decisions de caràcter objec-
tiu que esvaeixin tota possible sospita o recança per a 
qualsevol dels que han d’intervenir-hi per raó del seu 
càrrec.

Atès que l’Informe final de la Fiscalia anticorrup-
ció, presentat al Jutjat d’instrucció com a pas previ a 
l’obertura del judici, ha detallat l’existència de proves 
que acrediten que el partit Convergència Democràtica 
Catalunya va estar implicada directament en la trama 
de corrupció i suborns per la concessió d’obres públi-
ques per mitjà de Montull i de Millet, i que a més en 
va ser beneficiària directa de fins a 6,6 M€.

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

Proposta de resolució

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

Que de forma excepcional, i en tant es mantinguin les 
circumstàncies referides en la part expositiva d’aques-
ta resolució, encomani al titular de l’Oficina Antifrau 
la designació, supervisió i coordinació del lletrat o lle-
trats que consideri més adequats per a defensar els in-
teressos morals i materials de la Generalitat de Catalu-
nya, amb total llibertat i independència de criteri i sota 
la seva única i exclusiva responsabilitat, en les diligèn-
cies prèvies núm. 3360/2009, del Jutjat d’Instrucció 
núm. 30 de Barcelona, així com en les demés causes 

correlacionades o derivades dels fets investigades en 
aquelles de les que eventualment se’n puguin derivar 
les accions d’acusació i de reclamació de responsabili-
tats patrimonials principals o subsidiàries.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a afrontar la catàstrofe provocada per 
les riuades a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 250-00608/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt, Àngel Ros i Domingo, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El desbordament del riu Garona a la Vall d’Aran i el 
Pallars Sobirà fa escasses 24 hores ha devastat nom-
brosos municipis de la zona. La riuada, provocada per 
la coincidència d’intenses pluges i del desglaç, està 
afectant de manera molt important els ciutadans resi-
dents, amb nombrosos desperfectes en infraestructu-
res i habitatges; però la situació és doblement onerosa, 
atès que les inundacions s’han produït en ple inici de  
la temporada turística, fonamental per l’economia de la  
zona.

Davant la urgència que viuen els ciutadans de les po-
blacions afectades, les diferents administracions (Es-
tat, Generalitat i administracions locals) han d’adop-
tar de manera imminent, cadascuna d’elles en l’àmbit 
de les seves competències i de manera coordinada, les 
mesures necessàries tant pel que fa a les ajudes com 
a les inversions per tal que les persones afectades pu-
guin afrontar la catàstrofe.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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1. Adoptar de manera immediata les mesures necessà-
ries per afrontar la catàstrofe provocada pel desborda-
ment del riu Garona a la Vall d’Aran i el Pallars Sobi-
rà, fent una avaluació dels danys, posant en marxa un 
pla d’actuació per a la reposició de les infraestructures 
bàsiques, creant una línia d’ajuts per a la recuperació 
econòmica i en especial per a les pimes del sector del 
comerç i del turisme i promovent una campanya espe-
cífica de promoció dels Pirineus de Lleida per part de 
l’Agencia Catalana de Turisme.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi un Reial 
Decret de mesures urgents que pugui pal·liar els danys 
ocasionats per la catàstrofe.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt; Àngel Ros i Domingo, di-
putat, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la declaració de 
zona catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars 
Sobirà a conseqüència de les riuades del 18 
de juny i sobre els ajuts previstos
Tram. 250-00609/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La Val d’Aran i el Pallars Sobirà s’han vist desbordats 
per l’augment del nivell dels rius a causa del desglaç 
d’un elevat volum de neu que encara hi havia dipo-
sitada, i per les intenses pluges. La crescuda del riu 
Garona ha estat molt més forta del que s’esperava i 
ha obligat a tancar les carreteres principals, el que ha 
provocat talls elèctrics i el desallotjament de diversos 
centenars de veïns.

Veïns de la zona han coincidit en afirmar que no havi-
en vist mai unes riuades com les d’aquests dies, com-
parables només amb les sofertes el 1982, fa ja 30 anys.

Les fortes pluges, 115 litres en 24 hores a Vielha, i el 
desglaç de la gran quantitat de neu acumulada aquest 
hivern, ha provocat un important augment del cabal 

dels rius Garona, Noguera Pallaresa i Noguera Car-
dós, que s’han desbordat en diversos punts i han obli-
gant a desallotjar els habitatges situats prop del seu ca-
bal, que ha guanyat terreny a la terra.

Els aiguats han ocasionant complicacions en les co-
municacions de la Val d’Aran al haver produït esfon-
draments en diferents punts de la C-28 al seu pas pel 
nucli d’Arties. Un dels esfondraments, que ha deixat 
un forat de metres de llarg, es troba a la zona di-
recció el Port de la Bonaigua i un segon, a la zona 
direcció Vielha. Aquest segon un barranc proper ha 
arrastrat roques i terra a la carretera. Aquests dos es-
vorancs mantenen el nucli d’Arties incomunicat.

La pluja i la crescuda dels rius han tallat l’N-230, en-
tre Vielha i la frontera; la C-28, entre Vielha i Arties; 
la C-147, entre Esterri i Alos; la C-13, entre Esterri i 
Escalarre, i la N-141, entre Bossòst i la frontera. Les 
carreteres principals estan tallades i només es pot ac-
cedir a Vielha per un túnel d’accés a la vall, tot i que 
els Mossos d’Esquadra només permeten el pas a veïns 
i unitats d’emergències, com bombers o ambulàncies.

Els càmpings de la zona també han hagut de ser desa-
llotjats, encara que molts no estaven encara oberts, en 
no haver arribat encara la temporada d’estiu. El mateix 
ha passat amb els hotels.

El casc antic Vielha ha quedat inundat i els seus  
veïns han hagut de ser desallotjats de les seves cases. 
La majoria dels desallotjats, més de 300 veïns, han 
hagut d’anar a cases de familiars i amics.

Arties és un dels municipis que més danys ha patit pel 
desbordament del riu Garona on l’aigua va arribar ahir 
més de dos metres d’altura. Els veïns dels municipis de 
Les han quedat aïllats davant la impossibilitat d’arri-
bar per carretera per les destrosses en les vies pròxi-
mes al riu.

Una altra de les conseqüències de la catàstrofe ha es-
tat el tall del subministrament d’aigua, interromput en 
bona part de la ciutat de Vielha (unes 3.500 persones), 
i altres mil persones s’han quedat també sense aigua 
als municipis de Betrem, Bossòst, Arties i Naut Aran, 
amb afectacions a les canonades, a les captacions i als 
dipòsits, infraestructures que tindran una reparació 
complicada. A més, fins a 4.400 abonats han arribat 
a estar sense llum, 400 sense telèfon fix i molts habi-
tants de Vielha sense gas.

Fets com els viscuts a les comarques de la Val d’Aran 
i el Pallars Sobirà afecten a la vida de la població i de 
les activitats que s’hi desenvolupen a la zona i han ge-
nerat danys materials que per recuperar la normalitat 
serà una qüestió de molt temps i de importants inver-
sions per part de totes les administracions públiques.

Els alcaldes de la zona ja han demanat la reparació ur-
gent d’algunes infraestructures que consideren vitals 
per a les comarques, però per endavant queden dies 
d’intens treball per restablir els serveis bàsics i que els 
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carrers dels municipis afectat recuperin la imatge que 
tenien abans de la riuada i les inundacions.

La Generalitat de Catalunya té instruments per aju-
dar als municipis a recuperar la normalitat i dur a ter 
les actuacions necessàries en les instal·lacions i equi-
paments de serveis de competència municipal. En 
aquests moments cal posar en marxa línies d’ajuts en 
aquest sentit i destinar part del Fons de Contingència 
per a contribuir en solucionar el que la pluja i el des-
bordament del riu ha generat.

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. D’acord amb els ajuntaments del municipis de la Val 
d’Aran i del Pallars Sobirà afectats per les riuades del 
18 de juny de 2013, iniciar tots els tràmits necessaris 
perquè el Govern de l’Estat declari aquesta zona com 
a catastròfica.

2. Destinar la dotació del Fons de Contingència dels 
pressupostos de la Generalitat per l’any 2012 a sufra-
gar les despeses que puguin derivar-se dels danys oca-
sionats per les riuades del dia 18 de juny de 2013 als 
municipis de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà.

3. Posar en marxa línies d’ajuts per als ajuntaments del 
municipis de la Val d’Aran i del Pallars Sobirà afec-
tats per les riuades del 18 de juny de 2013 d’acord amb 
l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, amb l’ob-
jectiu de poder facilitar el finançament del restabli-
ment de les infraestructures i els serveis de titularitat 
local garantint així el normal funcionament dels ma-
teixos amb la màxima celeritat.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la prospecció i 
la detecció de les plantacions afectades pel 
foc bacterià
Tram. 250-00610/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-

lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El foc bacterià (Erwinia amylovora) és un organisme 
nociu de quarantena que ataca determinades plantes 
de la família Rosàcies, entre les quals es troben alguns 
fruiters com la perera, pomera, codonyer i el nesprer 
així com diverses ornamentals i silvestres. Els danys 
poden ser molt greus atès que produeix la mort de l’ar-
bre atacat en un curt període de temps.

Des del juliol de l’any 1999, les mesures adoptades per 
combatre el foc bacterià són declarades mesures obli-
gatòries de lluita i considerades mesures d’utilitat pú-
blica (arran de la publicació del Real decret 1201/1999 
de 9 de juliol, pel que s’estableix el programa nacional 
d’eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies. 
Abans, però, Catalunya, a través del Decret 162/1999, 
de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la 
prevenció del foc bacterià, ja s’havia avançat a ordenar 
mesures obligatòries de lluita, les quals actualment ve-
nen regulades a través del Decret 42/2007, de 20 de 
febrer. La malaltia pot causar la pèrdua de la condició 
de zona protegida de foc bacterià i per tant nombroses 
pèrdues a nivell de producció i de competitivitat del 
sector català.

L’any 2012 es van declarar oficialment diversos focus 
a l’Aragó, a la franja de ponent, als municipis de Al-
belda, Binaced, Tamarit i el Torricó. A nivell d’Estat 
espanyol la malaltia es consolida a Extremadura, Na-
varra, Rioja i Castella i Lleó, que deixen de ser zona 
protegida.

El passat 14 de juny gràcies a la feina intensiva dels 
tècnics del DAAM, es van detectar diversos focus a 
Catalunya, per ordre de detecció: Almenar, Ivars de 
Noguera, Alguaire, Alcarràs i Algerri.

Catalunya té 23.149 hectàrees plantades d’espècies de 
fruita dolça susceptibles de ser atacades per foc bac-
terià que produeixen més de 500.000 tones de fruita. 
Espanya té 64.000 hectàrees plantades d’espècies de 
fruita dolça susceptibles a ser atacades, 59.000 de les 
quals són de poma i pera (23.000 hectàrees respectiva-
ment a Catalunya).

Les pèrdues econòmiques en cas de no actuar supe-
ren els 1.150 milions d’euros i 2.200 llocs de treball al 
llarg de tota la cadena de valor a Catalunya i 2.300 a 
tota Espanya.

A l’Estat espanyol es segueixen dues estratègies de 
controlo establertes pel real decret, l’estratègia de con-
viure amb la malaltia per les comunitats autònomes 
que no són zona protegida o han sol·licitat deixar de 
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ser-ho: Extremadura, Navarra, Rioja, Castella i Lleó 
i Aragó. I la segona és l’estratègia de control i eradi-
cació que segueix Catalunya que és zona protegida. 
Ambdues estratègies no són compatibles en territoris 
fronterers ja que el que opta per la segona estratègia, 
com és Catalunya, té risc de ser infectat a pesar dels 
seus esforços en l’eradicació de la malaltia. Tan en les 
zones protegides com en les que no ho són hi ha l’obli-
gació segons el Real decret de detectar i eliminar les 
plantacions detectades, obligació d’informar a l’admi-
nistració per part de l’agricultor i l’obligació de l’ad-
ministració de garantir la realització de l’arrencada i 
destrucció de la plantació, així com la resta de mesu-
res que estableix el Real decret.

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

Proposta de resolució

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

1. Continuar aplicant l’estratègia de prospecció inten-
siva de les plantacions i una ràpida destrucció de les 
plantacions afectades detectades.

2. Instar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente que reforci les tasques de prospecció 
i destrucció de les plantacions afectades a la zona fru-
tícola de l’Aragó.

3. Instar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente a incrementar els recursos destinats 
a la campanya d’inspecció i control del foc bacterià a 
l’Aragó i Catalunya per cobrir els costos de prospec-
ció, així com el 50% de les indemnitzacions.

4. Incloure la mesura d’immobilització d’arnes com 
a mesura objecte d’indemnització, dins del Decret 
42/2007 pel qual s’estableixen mesures per a la pre-
venció del foc bacterià.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt; Sara Vilà Galan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el rebuig i reti-
rada dels símbols commemoratius o d’enal-
timent del terrorisme
Tram. 250-00611/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 145 y 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de re-
solución para que sea sustanciada en la Comisión de 
Asuntos Institucionales.

Exposición de motivos

El 28 de julio de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) por una-
nimidad de los presentes acordó dedicar una vía pú-
blica de la Colònia Güell a Jaume Martínez Vendrell, 
miembro fundador y dirigente de la organización te-
rrorista EPOCA (Ejército Popular Catalán), embrión 
de lo que más tarde sería Terra Lliure, y condenado 
como inductor y cómplice por omisión del asesinato 
del industrial barcelonés José María Bultó en 1977.

Con ocasión de la celebración del 76º aniversario de 
la proclamación de la Segunda República en 2007, la 
corporación municipal de Santa Coloma de Cervelló, 
lugar de nacimiento del que fuera, además, instructor 
en el manejo de armas y explosivos de los integran-
tes de la organización armada EPOCA, decide conme-
morar la efeméride con la concesión de una placa con 
su nombre y, por tanto, homenajear públicamente a un 
individuo condenado bajo sentencia firme del Tribu-
nal Supremo por delitos de terrorismo y con tan claras 
vinculaciones a organizaciones terroristas.

Desde entonces, la Asociación Catalana de Víctimas 
de Organizaciones Terroristas (ACVOT), así como el 
resto de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo de 
toda España, han venido denunciando y reclamando 
que el ayuntamiento colomense ponga fin a este me-
nosprecio a la memoria y dignidad del colectivo de 
víctimas del terrorismo.

En ese mismo sentido, en julio de 2012 la Delegación 
del Gobierno de España en Cataluña envió un reque-
rimiento al ayuntamiento para que, en aplicación de la 
nueva Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por 
unanimidad el pasado 22 de septiembre de 2011 en el 
Congreso de los Diputados, revoque la dedicatoria de 
la calle al terrorista Jaume Martínez Vendrell. Un re-
querimiento oficial que fue desatendido y ni siquiera 
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contestado por el alcalde del municipio, lo que ha lle-
vado a la Delegación del Gobierno a emprender accio-
nes judiciales contra el consistorio en virtud del artí-
culo 61 de la citada ley.

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya,

1. Manifiesta su rechazo a la existencia en Catalunya 
de cualquier monumento, escudo, insignia, placa u 
otros objetos o menciones conmemorativas o de exal-
tación o enaltecimiento individual o colectivo del te-
rrorismo, de los terroristas o de las organizaciones 
terroristas.

2. Insta al Govern de la Generalitat a solicitar al Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobre-
gat) la retirada de la placa dedicada al terrorista Jaume 
Martínez Vendrell, en el núcleo de población de la Co-
lònia Güell, en cumplimiento de la legalidad vigente 
(artículo 61.1 de la Ley 29/2011), y poniendo así fin al 
reconocimiento público de una figura condenada por 
delitos de terrorismo, lo que representa un evidente y 
flagrante agravio a la memoria y dignidad del colecti-
vo de víctimas del terrorismo.

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del parc de vehicles del Cos dels Mossos 
d’Esquadra per a Barcelona i la Regió Me-
tropolitana
Tram. 250-00612/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Parlon Gil, 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’Interior.

Exposició de motius

D’acord amb les dades facilitades per el Departament 
d’Interior des de 2010 s’han perdut un total de 49 ve-
hicles per el patrullatge a Barcelona ciutat, 92 a la Re-
gió Metropolitana Nord i 69 a la Regió Metropolita-
na Sud. Les xifres globals ens demostren que el 2010 
la policia podia garantir la seguretat ciutadana amb el 

patrullatge de 919 vehicles i ara, en moments de crisi 
econòmica on el risc de conflictivitat a l’espai públic 
és major ho han de fer amb 709, gairebé una quarta 
part menys (23,2% concretament).

Donat que des de 2010 i fins a 2013 el Cos dels Mos-
sos d’Esquadra ha passat a tenir un parc mòbil de 365 
vehicles menys i d’aquest 210 s’han perdut a Barcelona 
i la seva Àrea Metropolitana. Vist que és en aquestes 
ciutats on tenim un major risc de conflicte social en 
l’espai públic com a conseqüència de l’elevada densitat 
de població i l’elevada taxa d’atur.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a recu-
perar el Parc de vehicles del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra per a Barcelona i Regió Metropolitana per tal de 
poder garantir l’ordre públic i un bon nivell de segure-
tat als conjunt de ciutadans i ciutadanes que viuen en 
aquestes ciutats.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Xavier Sabaté i 
Ibarz, Núria Parlon Gil, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la garantia de 
continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Als-
tom Wind i la incentivació de la producció 
d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La cooperativa catalana Ecotècnia va ser pionera en 
el desenvolupament de l’energia eòlica al nostre país, 
sent responsable per exemple de la instal·lació i conne-
xió a la xarxa elèctrica del primer aerogenerador en tot 
l’Estat Espanyol l’any 1984. A l’any 2007 Ecotècnia 
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va ser comprada per la multinacional francesa Alstom 
per transformar-se en l’actual Alstom Wind.

Actualment encara podem continuar dient que els ae-
rogeneradors que Alstom Wind fabrica i instal·la inter-
nacionalment són tecnologia catalana donat que tant la 
seu central del Negoci Eòlic d’Alstom com el Centre de 
R+D+i continuen estant a les antigues oficines d’Eco-
tècnia, a Barcelona, on treballen més de 500 persones, 
la majoria en llocs de treball d’alta qualificació.

Des d’aquí es dissenyen íntegrament els diferents mo-
dels d’aerogeneradors, com el nou generador eòlic ma-
rí Haliade 150, de 6 MW de potència, l’últim i més 
ambiciós d’aquests dissenys i actualment l’aerogenera-
dor comercial més gran del món.

Els primers prototipus però han estat fabricats i instal-
lats fora de les nostres fronteres, en part per l’endar-
reriment d’un mercat eòlic marí espanyol i català que 
no acaba d’arrencar i per la forta aposta en matèria 
d’energies renovables, que en contraposició estan fent 
Governs com el francès.

Al nostre país les darreres polítiques estatals (amb 
quatre canvis regulatoris als darrers 2 anys reduint 
fortament les retribucions a la producció d’energia 
amb fonts renovables) i autonòmiques (paralització 
del Concurs Eòlic Català i del projecte Zèfir de Plata-
forma eòlica marina experimental a l’Ametlla de Mar) 
estan propiciant la pèrdua progressiva dels milers de 
llocs de treball del sector eòlic i el desmantellament  
de la industria Eòlica catalana i espanyola.

I el que és més important, estem patint la deslocalitza-
ció i fugida tecnologia d’una tecnologia que era nacio-
nal (com el cas d’Ecotècnia) cap a altres països.

A Alstom Wind aquest procés ja s’ha iniciat amb el 
desenvolupament eòlic marí a França, la implantació 
de 4 plantes de fabricació i un Centre d’enginyeria i 
R+D+i i la creació de 1.000 llocs de treball directes  
i més de 4.000 indirectes.

A l’hora, el dia 26 de Febrer l’Empresa ha fet públi-
ques les seves intencions de tancar dos de les tres plan-
tes de fabricació que te a l’Estat i acomiadar 373 treba-
lladors/es (90 d’ells al Centre de Barcelona).

Cal recordar a més que el Grup Alstom és una Com-
panyia que aquest any ha tornat a presentar beneficis 
econòmics, incrementant un 19% el nivell de coman-
des i un 4% el nivell de vendes respecte l’any anterior.

Així doncs el futur del sector eòlic català pot ser el 
desmantellament i la descapitalització tecnològica. 
Però també pot ser un altre si les administracions s’hi 
impliquen en la seva defensa, com a industria estratè-
gica pel país.

Més enllà de la incertesa temporal que està patint a 
Catalunya i a l’Estat Espanyol, aquest sector eòlic i 
l’herència d’Ecotècnia continuen oferint a Catalunya 
la possibilitat d’esdevenir referent industrial i tecno-

lògic en un sector, el de les Energies Renovables, que 
representa un element clau per afrontar els reptes ener-
gètics i mediambientals del nou segle.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

2) Impulsar i agilitzar la posada en marxa del Projecte 
Zèfir Test Station a la costa de l’Ametlla de Mar com a 
punt de partida del negoci eòlic marí nacional.

3) Implementar totes les mesures i accions necessàries 
que contempla el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya 2012-2020 per complir els objectius esta-
blerts de potència d’EERR en general i energia eòlica 
en particular.

4) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè aquest defineixi un nou marc jurídic i 
econòmic estable i que garanteixi la rendibilitat sufi-
cient per tornar a incentivar la producció d’energia 
elèctrica amb fonts renovables.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 25628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Marta Rovira i Vergés, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.
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Exposició de motius

El 8 de febrer del 2011, el Govern va aprovar la creació 
de l’anomenat Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, un òrgan col·legiat assessor del president de 
la Generalitat i del Govern «en matèria de polítiques 
orientades a impulsar un procés de desenvolupament 
del sistema de benestar social i de promoció de la fa-
mília». Es tractava, doncs, d’una aposta clara per crear 
un mecanisme estable d’assessorament en una matè-
ria especialment sensible, sobretot tenint en compte el 
context actual de profunda crisi econòmica i social i 
les competències exclusives del govern de la Generali-
tat en aquesta matèria.

Tal i com consta en el Decret 256/2011, de creació del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, les 
funcions d’aquest organisme són:

– Assessorar i informar sobre les qüestions que li si-
guin plantejades pel president o per les persones titu-
lars dels departaments competents en les polítiques 
orientades a impulsar un procés de desenvolupament 
del sistema de benestar social i de promoció de la fa-
mília.

– Proposar les actuacions o plantejaments en aquest 
àmbit que consideri adequats en funció de l’evolució 
social i econòmica, tot tractant d’anticipar-se a les ne-
cessitats de la societat.

– Assessorar i donar suport, a petició del president de 
la Generalitat, en processos de negociació que impli-
quin la participació del Govern o del Parlament en ins-
titucions de l’Estat o organitzacions internacionals.

– Portar a terme, directament o amb el suport d’ana-
listes externs, els treballs adequats per fonamentar les 
seves propostes.

A banda d’aquestes funcions, en l’esmentat decret s’es-
tableix que el Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars pot reunir-se les vegades que consideri con-
venient, convidar les persones que considerin relle-
vants, constituir grups específics de treball i redactar 
un reglament de funcionament propi. Si escau, també 
pot comunicar als mitjans de comunicació, mitjançant 
el seu president, les línies de treball i les conclusions 
dels seus informes.

Sense qüestionar la importància d’aquestes funcions, 
entenem que seria necessari aprofundir en dos as-
pectes que permetrien donar una major rellevància a 
aquest organisme: d’una banda, la publicitat dels do-
cuments i informes que elabora; i, de l’altra, l’establi-
ment d’un canal estable de comunicació amb el Par-
lament de Catalunya, per tal de donar compte de la 
tasca del Consell Assessor i, al mateix temps, establir 
un intercanvi d’impressions amb totes les forces par-
lamentàries. De fet, en la compareixença del passat  
7 de maig, la presidenta de l’esmentat consell, la se-
nyora Teresa Crespo, va mostrar la seva disposició a 
ampliar la seva actuació en aquestes dues vessants, 

sempre i quan comptés amb el vistiplau del Govern, 
que és qui l’ha creat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ampliar les funcions del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars per tal d’incorporar 
la publicitat d’acords, estudis i informes que elabori.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incorporar, igualment, la necessitat que 
el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
comparegui una vegada a l’any a la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració o, si s’escau, la d’Infància, 
per tal de donar compte de les seves actuacions i esta-
blir un diàleg amb els diferents grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Pere Bosch Cuenca Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari Socialista (reg. 25998; 
26031).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.06.2013 al 28.06.2013).
Finiment del termini: 01.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 26.06.2013.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les condicions 
i les garanties del projecte BCN World
Tram. 300-00065/10

Presentació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26273 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de ju-
liol de 2013.

– Sobre les condicions i garanties del Govern en el 
projecte Barcelona World.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la reforma de 
l’Administració pública i del sector públic
Tram. 300-00066/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26329 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenten al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de 
juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals sobre la reforma de 
l’administració pública i del sector públic a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
l’ensenyament universitari
Tram. 300-00067/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26332 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de 
juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació de l’ensenyament universitari?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’ocultació o 
dissimulació del rostre en l’espai públic i les 
mesures que s’han d’adoptar en matèria de 
seguretat pública
Tram. 300-00068/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 26333 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
3 i 4 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació amb l’ocultació o dissimulació del rostre en 
l’espai públic i les mesures a adoptar en matèria de se-
guretat pública?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre l’actuació en 
resposta a les grans riuades que han afectat 
la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 300-00069/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 26334 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
3 i 4 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del govern sobre l’actuació 
en resposta a les grans riuades que han afectat recent-
ment la Val d’Aran i el Pallars Sobirà?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de la 
llengua catalana i el seu ús social, mediàtic 
i científic
Tram. 300-00070/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 26335 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
3 i 4 de juliol de 2013.

– Quin es el capteniment del Govern en relació a l’estat 
actual i futur de la llengua catalana, el seu ús social, 
mediàtic i científic?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
prevenció d’incendis
Tram. 300-00071/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26336 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 3 i 4 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la política de prevenció d’incendis?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la infància
Tram. 300-00072/10

Presentació
Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26353 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació 
de la infància a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Agnès Russiñol i Amat
Diputada del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la proposta del 
Govern de l’Estat de reforma de l’Administra-
ció pública
Tram. 300-00073/10

Presentació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26354 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 28.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 3 i 4 de juliol de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació al dar-
rer intent de reforma de l’Administració Pública per 
part de Govern de l’Estat?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00017/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 25 de juny de 2013, ha acordat d’establir el 
dictamen següent:

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pel di-
putat Sergio García Pérez relatives a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Regla-
ment, proposa al Ple la situació de compatibilitat del 
diputat Sergio García Pérez (tram. 234-00017/10).

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

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. 25545 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a la co-
missió parlamentària:
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Comissió

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta

Albert Donés i Antequera

Baixa

Gemma Calvet i Barot

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Elecció del secretari

Comissió de Polítiques de Joventut

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tin-
guda el 26 de juny de 2013, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del grup parlamentari de Convergència i Unió, ha ele-
git secretari el diputat Xavier Dilmé i Vert, en substi-
tució de la diputada Violant Cervera i Gòdia.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

La secretària en funcions La presidenta
de la Comissió de la Comissió
Begonya Montalban i Busquets Alícia Romero Llano

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 20977 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

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 d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Alta

Carles Pellicer i Punyed

Baixa

Àngels Ponsa i Roca

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10

Adscripció de diputats del Grup Mixt; Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25818; 25827 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 25.06.2013

Reg. 25818

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Par-
lament, comunica que els diputats David Fernàndez 
i Ramos, Isabel Vallet Sànchez han estat designats 
membres de la Comissió d’Estudi de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Reg. 25827

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que els diputats Marc Vidal 
i Pou i Joan Mena Arca han estat designats membres 
de la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Des-
ocupació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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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

Adscripció de diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 25269; 25318 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 25.06.2013

Reg. 25269

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que els diputats Salvador 
Milà i Solsona i Marc Vidal i Pou han estat designats 
membres de la Comissió d’Estudi dels Permisos de 
Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convenci-
onals per mitjà de Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Reg. 25318

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comuni-
ca que els diputats Marc Sanglas i Alcantarilla i Pere 
Bosch i Cuenca han estat designats membres de la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explo-
tació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 406-00004/10

Designació de la presidència i adscripció de 
diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 20976 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

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 diputats que 
han estat designats membres de la Comissió d’Estudi 
del Dret a Decidir.

Jordi Turull i Negre - (Suplent Oriol Pujol i Ferrusola).

Antoni Font i Renom - (Suplent Mercè Jou i Torras).

Així mateix el Grup Parlamentari proposa a la presi-
denta del Parlament la M. H. Sra. Núria de Gispert i 
Català presidenta de la Comissió.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/10

Designació de membres
Reg. 20886 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament 
del Parlament, comunica que el representant del Grup 
Mixt a l’Intergrup del poble gitano és el diputat David 
Fernàndez i Ramos.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 2/X, so-
bre la Fundació Salut Empordà i sobre les 
reformes de l’Institut Català de la Salut i 
l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 390-00002/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20896 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00002/10

Sobre: Control compliment de la Moció 2/X, sobre la 
Fundació Salut Empordà i sobre les reformes de l’Ins-
titut Català de la Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 2/X, sobre la Fundació Salut 
Empordà i sobre les reformes de l’Institut Català de la 
Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona (núm. de tram. 
390-00002/10), us informo del següent:

El Departament de Salut i el Servei Català de la Sa-
lut no han presentat recurs en contra de la resolució 
de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya. Per tant, en aquests moments, la seva reso-
lució és ferma.

El dia 29 d’abril es van convocar reunions amb els 
grups parlamentaris, en les quals es van presentar les 
reformes proposades per a l’Institut Català de la Salut 
i l’Hospital Clínic.

Barcelona, 7 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 3/X, so-
bre les polítiques de salut
Tram. 390-00003/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20891 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00003/10

Sobre: Control compliment de la Moció 3/X, sobre les 
polítiques de salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 3/X, sobre les polítiques de sa-
lut (núm. de tram. 390-00003/10), us informo del se-
güent:

Pel que fa al primer punt de la Moció, cal dir que el 
mes d’abril passat es va constituir el Grup de Treball 
que preveu la Moció, format per representants dels de-
partaments de la Presidència, Salut i Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya, de les en-
titats municipalistes i per experts del món acadèmic 
en contractació pública. El Grup de treball s’ha reu-
nit en diverses ocasions al llarg d’aquests mesos, ha 
desenvolupat els seus treballs i, a finals d’aquest mes 
de juny, té previst disposar d’unes conclusions que se-
ran presentades a la Comissió de Salut del Parlament 
de Catalunya.

Quant al segon punt de la Moció, cal dir que aquest 
govern fa una aposta decidida per la transparència i el 
retiment de comptes. Periòdicament difon els resultats 
assolits pels agents del sistema sanitari d’utilització 
pública. En aquest sentit, i en el marc del Pla de Salut 
2011-2015, un dels objectius és consolidar l’Observa-
tori del Sistema de Salut de Catalunya, una de les àrees  
clau de l’Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries 
(AQuAS). És en el marc de l’Observatori on es porten 
a terme els informes de la Central de Resultats.

L’any passat la Central de Resultats va publicar dos 
informes monogràfics, un d’àmbit hospitalari i un 
d’atenció primària. Tots dos informes contenien indi-
cadors (60 el d’àmbit hospitalari i 33 en d’atenció pri-
mària) que per primera vegada es van nominalitzar 
per cadascun dels hospitals i centres d’atenció primà-
ria del Siscat per l’any 2011.

Enguany, a banda del quart informe general amb da-
des 2011 i 2012, es tornaran a publicar monogràfics 
d’àmbit hospitalari i d’atenció primària amb dades 
2012, i es publicaran, per primer cop, informes d’àm-
bit sociosanitari i salut mental amb dades 2012. Les 
dades també seran consultables de manera interactiva 
mitjançant un aplicatiu i excels dinàmics, i els fitxers 
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de dades corresponents es posaran a la disposició de la 
ciutadania en format de dades obertes.

Sota l’objectiu principal de fer transparents els resul-
tats del sistema sanitari i retre comptes de la utilitza-
ció dels recursos públics, des de l’Observatori s’està 
fent un esforç important per mostrar a la ciutadania la 
informació relativa al seu sistema sanitari. Per aquest 
motiu, l’Observatori realitza des de 2012 versions 
d’informes i productes específics més amigables per 
a la ciutadania, mantenint el rigor acadèmic. Addicio-
nalment, amb aquest mateix objectiu, des de fa mesos, 
l’Observatori publica al seu web un conjunt d’indica-
dors de salut i d’activitat sanitària, amb una explica-
ció textual, imatges gràfiques i fitxers de dades ober-
tes. Aquests indicadors fan referència a dades de 2011, 
2012 i, fins i tot, alguns de 2013. Tots els informes i 
indicadors publicats en el marc de l’Observatori del 
Sistema de Salut de Catalunya es poden trobar al web:

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menui-
tem.ab8fdd1b26b3c4038674c210b0c0e1a0/?vgnextoid
=170a722ee7c7e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&appInstanceName=default

Finalment, cal destacar que des de l’AQuAS s’està en-
gegant el projecte VISC+ (Més Valor a la Informa-
ció de Salut de Catalunya). El projecte consisteix en 
relacionar tota la informació del sistema de salut de 
Catalunya de manera individualitzada, anonimitzada 
i segura (informació relativa a activitats hospitalàri-
es, ambulatòries, imatge mèdica digital, registres de 
malalties prevalents, etc.), amb la finalitat de donar 
més valor a la informació del sistema de salut de Ca-
talunya.

La manera d’aconseguir extreure més valor d’aquesta 
informació es pot fer principalment per tres vies:

– Promovent les dades obertes, la transparència i l’ac-
cés a la informació per part de la ciutadania: Seguint 
amb l’Acord del Govern de 31 de juliol de 2012 sobre 
l’impuls de la reutilització de les dades obertes de la 
Generalitat de Catalunya en l’activitat econòmica, el 
projecte permetrà posar a disposició de la ciutadania 
la màxima informació del sistema de salut català, de 
manera anonimitzada i segura.

– Proveint informació i serveis per a projectes de re-
cerca i avaluació: El projecte facilitarà la recerca i la 
innovació translacional, posant a disposició de mane-
ra individualitzada, anonimitzada i segura informació 
relacionada.

– Augmentant la capacitat d’anàlisi de la informació 
del Departament de Salut i els seus ens adscrits: Fi-
nalment, el projecte permetrà millorar les polítiques 
públiques del sistema de salut des del millor coneixe-
ment del sistema.

El projecte VISC+ està alineat amb les tendències 
internacionals que de manera creixent aposten per 
l’obertura de dades i la transparència dels sistemes de 

salut, així com la recerca i la medicina basada en l’evi-
dència.

D’altra banda, i pel que fa a la informació sobre les ofer-
tes, els plecs de condicions i els resultats de les contracta-
cions públiques, es pot consultar al perfil del contractant 
dins l’apartat Contractació de serveis assistencials del 
web del CatSalut, d’accés lliure per a tota la ciutadania, 
en el qual es troba tota la informació de l’activitat con-
tractual del Servei Català de la Salut, que es publica a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Finalment, pel que fa al tercer punt de la Moció, cal 
dir que el Govern de la Generalitat, mitjançant Acord 
del dia 21 de maig, va crear la Comissió per a l’ela-
boració del document de bases per al Pacte nacional 
de la salut de Catalunya, formada per representats dels 
diferents grups parlamentaris i dels agents de salut re-
presentants al Consell Català de la Salut. La Comissió, 
constituïda el dia 30 de maig, té com a objectiu dispo-
sar d’un document de bases el proper mes de setembre.

Barcelona, 14 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 25/X, 
sobre la formació professional
Tram. 390-00025/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 25.06.2013

Control del compliment de la Moció 26/X, 
sobre l’impuls d’un contracte programa que 
garanteixi l’estat del benestar i la recupera-
ció del nivell dels serveis bàsics fonamen-
tals
Tram. 390-00026/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 25.06.2013

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.f33aa5d2647ce0dbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=0d3244147f0b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0d3244147f0b3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default,
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Control del compliment de la Moció 27/X, 
sobre els jutges substituts i els magistrats 
suplents del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya
Tram. 390-00027/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 25.06.2013

Control del compliment de la Moció 28/X, 
sobre les polítiques de prevenció i extinció 
d’incendis
Tram. 390-00028/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 25.06.2013

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la lluita contra 
la desocupació juvenil
Tram. 354-00081/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 141.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre la seva presumpta participa-
ció en l’encàrrec o l’autorització de la inves-
tigació i el seguiment de membres del Go-
vern
Tram. 354-00082/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre la dimissió del director gene-
ral de Serveis Penitenciaris
Tram. 354-00085/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre els objectius i el funcionament 
de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Tram. 354-00090/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Ignasi Elena Gar-
cia, del Grup Parlamentari Socialista, Teresa Vallver-
dú Albornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 20622).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 21.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
els errors detectats en les proves d’accés a 
la universitat
Tram. 354-00094/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
juntament amb una altra diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 25162).
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Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 21.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la situació de les universitats pel que fa a 
pressupostos i beques per al curs 2013-2014
Tram. 354-00095/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
juntament amb una altra diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 25163).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 21.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el 
president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
sobre el trencament de negociacions dels 
convenis col·lectius i la intenció de la Cor-
poració d’obrir un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 358-00003/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 20804).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el 
president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre els contractes de pa-
trocini de Televisió de Catalunya amb el Fut-
bol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu 
Espanyol
Tram. 358-00004/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25313).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè expliqui el 
lliurament d’un diploma a un exmembre de 
la División Azul dins els actes de celebració 
del cent seixanta-novè aniversari de la Guàr-
dia Civil
Tram. 356-00225/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
10, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats per la 
Defensa de la Llengua i la Cultura Catala-
nes de la Catalunya Nord davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui la seva 
visió del tancament de la delegació de TV3 a 
Perpinyà i les polítiques de la Generalitat de 
suport a la llengua i la cultura catalanes a la 
Catalunya Nord
Tram. 356-00246/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Formació Professional Inicial i En-
senyaments de Règim Especial davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
expliqui les mesures adoptades amb relació 
a la formació professional
Tram. 356-00254/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 141.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Con-
treras, president del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so-
bre la situació dels joves i la manera de com-
batre la desocupació juvenil
Tram. 356-00255/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 141.

Sol·licitud de compareixença de Raimon 
Masllorens, de la productora Brutal Media, 
en representació de la Federació de Produc-
tores Proa, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
la situació de la indústria audiovisual, la se-
va relació amb Televisió de Catalunya i les 
perspectives del sector
Tram. 356-00257/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Bas, 
de la productora Gestmusic and Endemol 
Company, en representació de la Federació 
de Productores Proa, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la situació de la indústria audiovisual, 
la seva relació amb Televisió de Catalunya i 
les perspectives del sector
Tram. 356-00258/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20250).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gui-
tart i Domènech, membre del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el 
projecte de crear un clúster de l’audiovisual
Tram. 356-00259/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20251).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè in-
formi sobre la situació i la planificació de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris
Tram. 356-00269/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 20539).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de SOS Bebès Robats de Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre les sostrac-
cions de menors i les víctimes d’adopcions 
irregulars
Tram. 356-00278/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 20625).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de Televisió 
de Catalunya davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el trencament de negociacions dels 
convenis col·lectius i la intenció de la Cor-
poració d’obrir un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 356-00292/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 20805).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de Catalunya 
Ràdio davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre el tren-
cament de negociacions dels convenis col-
lectius i la intenció de la Corporació d’obrir 
un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 356-00293/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 20805).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui els errors detectats en les proves d’ac-
cés a la universitat
Tram. 356-00295/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
25164).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 21.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè infor-
mi sobre la situació de les universitats pel 
que fa a pressupostos i beques per al curs 
2013-2014
Tram. 356-00296/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
25165).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 21.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sa-
llent, director de Televisió de Catalunya, da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals perquè informi sobre els contractes 
de patrocini de Televisió de Catalunya amb 
els clubs de futbol FC Barcelona i RCD Es-
panyol
Tram. 356-00301/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
25314 i 25504).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 20.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’Antonio Gi-
ner Gargallo, degà a Catalunya del Col·legi 
de Registradors de la Propietat i Mercantils, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè es posicioni sobre les propos-
tes en curs per a reformar les funcions dels 
registres i sobre la col·laboració amb les ad-
ministracions territorials i ambientals
Tram. 356-00304/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-
mentari Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt 
(reg. 25538).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Recerca davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre la 
situació de la recerca i el model de recerca 
a Catalunya
Tram. 356-00310/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25861).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 26.06.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural sobre els plans amb relació a l’Institut 
de Recerca Tecnològica Agroalimentària
Tram. 355-00045/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la conselle-
ra de Benestar Social i Família sobre els ob-
jectius del seu departament i l’Informe sobre 
l’estat dels serveis socials a Catalunya
Tram. 355-00047/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la conse-
llera de Benestar 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 situació de la llei de promoció de l’autono-
mia personal
Tram. 355-00048/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.
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Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre la situació 
dels centres residencials d’acció educativa
Tram. 355-00049/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la lluita contra la desocupa-
ció juvenil
Tram. 355-00051/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 141.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Roberto Guirado Martí-
nez, delegat a Catalunya de l’Associació Na-
cional de Grans Empreses Distribuïdores i 
membre del Consell Ciutat i Comerç de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 353-00036/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença del director general de Co-
merç amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 353-00037/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença de Sara Moreno Colom, 
professora de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i experta en usos 
del temps, amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 353-00038/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00039/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació de la Co-
missió de Comerç i Turisme de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 353-00040/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.
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Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 353-00043/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 8 de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, DSPC-C 
138.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Centrals de Compra i 
Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades 
activitats de promoció
Tram. 353-00045/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació de Cat-
Dis amb relació a la Proposició de llei d’ho-
raris comercials i determinades activitats de 
promoció
Tram. 353-00048/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimen-
tació de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 353-00051/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació de Co-
mertia amb relació a la Proposició de llei 
d’horaris comercials i determinades activi-
tats de promoció
Tram. 353-00052/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Barcelona Comerç amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 353-00053/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Comerç Ciutadà amb relació a 
la Proposició de llei d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció
Tram. 353-00054/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.

Compareixença de Marçal Tarragó, econo-
mista, consultor i expert en comerç, amb re-
lació a la Proposició de llei d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció
Tram. 353-00057/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 25.06.2013, 
DSPC-C 138.
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Compareixença de Raimon Jané i Campos, 
enginyer industrial, director de recerca de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, treso-
rer del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat i president de la 
Federació d’Associacions Catalanes de Pa-
res i Persones Sordes, o de la persona en 
qui delegui, en representació de l’Associació 
Catalana de Pares i Persones Sordes, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00058/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de 
l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00059/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, 
arquitecte especialista en accessibilitat i 
professor d’arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00060/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jordi Guasch i Asme-
rats, enginyer industrial, interventor de la 
Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya i membre de la Co-
missió d’Acció Professional, o d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00061/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Antoni Martínez, president 
de la Federació de Persones Sordes de Ca-
talunya, o de la persona d’aquesta entitat 
en qui delegui amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00063/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Carme López, represen-
tant de Discapacitat Intel·lectual de Cata-
lunya, o d’una representació de Discapaci-
tat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00064/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris del Cinema amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00065/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00066/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00067/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Ricard López, president 
de l’Associació Catalana pro Persones amb 
Sordceguesa (Apsocecat), o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00068/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana per a la Integració del Cec 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00069/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions d’Implantats Co-
clears amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00070/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Manel Martí, president 
de l’Associació Discapacitat Visual Catalu-
nya: B1+B2+B3, o de la persona d’aquesta 
entitat en qui delegui amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00071/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00072/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00074/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Josep M. Ramírez, de la 
Fundació Guttmann, amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00075/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Paraplègics i Grans Minusvàlids 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00076/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Hostaleria de les Comarques de 
Girona amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00077/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de representants de la Con-
federació de Comerç de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00078/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Museòlegs de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00079/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de la 
Federació Salut Mental Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00080/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Co-
mitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 353-00081/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Vida 
Independiente amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00082/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Cecs i Disminuïts Vi-
suals amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00083/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Minusvàlids Físics Associats 
(Mifas) amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00084/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00085/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00086/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Auto-
transport de Viatgers amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00087/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, 
president de l’Associació Catalana de Di-
rectors de Centres i Serveis d’Atenció a la 
Dependència Gerontològica, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00088/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Patrícia Carmona Hidal-
go, presidenta de l’Associació de Persones 
amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats 
Físiques de Catalunya (Aspaym), amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00089/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Vicente Botella García 
del Cid, president de la Unió de Petites i Mit-
janes Residències a Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00090/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Recursos Assistenci-
als amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00091/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat
Tram. 353-00092/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00093/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00094/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00095/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00096/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00097/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació d’Adif 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00098/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00099/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Design for All amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00100/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Xavier Garcia-Milà Llove-
ras, arquitecte especialista en accessibilitat, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00101/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Daniel Guasch Murillo, 
director acadèmic de la Càtedra d’Acces-
sibilitat, Arquitectura, Disseny i Tecnologia 
per a Tothom de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00102/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del 
Centre Nacional de Tecnologies de l’Acces-
sibilitat amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00103/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de 
l’Institut Municipal de Persones amb Disca-
pacitat de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00104/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00105/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a presentar el document «Informe so-
bre els procediments legals a través dels 
quals els ciutadans i les ciutadanes de Ca-
talunya poden ser consultats sobre llur fu-
tur polític col·lectiu»
Tram. 357-00142/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 26.06.2013, 
DSPC-C 140.

Compareixença de Josep Lluís Trapero, co-
missari en cap de la Prefectura de Policia, 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material 
Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00264/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 144.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Toni Vilà, membre del 
comitè d’experts col·laboradors en la redac-
ció del document de bases de l’Avantprojec-
te de llei de l’autonomia personal, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre l’estat d’aquest docu-
ment de bases
Tram. 357-00302/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença del director general de For-
mació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a explicar les me-
sures adoptades amb relació a la formació 
professional
Tram. 357-00305/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 3,  
tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 141.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 26.06.2013, 
DSPC-C 141.

Compareixença de Sergi Contreras, presi-
dent del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre la situació 
dels joves i la manera de combatre la des-
ocupació juvenil
Tram. 357-00306/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 3,  
tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 141.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, tinguda el 26.06.2013, 
DSPC-C 141.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 14

Convocada per al dia 3 de juliol de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

3 de juliol de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 3 de juliol, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00017/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 111).

3. Projecte de llei del tipus de gravamen aplicable a les 
transmissions patrimonials oneroses de béns immo-
bles. Tram. 200-00004/10. Govern de la Generalitat. 
Proposta de tramitació en lectura única (text presen-
tat: BOPC 110, 6).

4. Proposició de llei de reforma de l’impost de suc-
cessions i donacions. Tram. 202-00020/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 36, 50).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura. Tram. 
270-00004/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 68, 88).

6. Interpel·lació al Govern sobre l’ocultació o dissi-
mulació del rostre en l’espai públic i les mesures que 
s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública. Tram. 
300-00068/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’estat de la llengua 
catalana i el seu ús social, mediàtic i científic. Tram. 
300-00070/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’actuació en resposta 
a les grans riuades que han afectat la Val d’Aran i el 
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Pallars Sobirà. Tram. 300-00069/10. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Ad-
ministració pública i del sector públic. Tram. 300-
00066/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la proposta del Go-
vern de l’Estat de reforma de l’Administració pública. 
Tram. 300-00073/10. Marc Sanglas i Alcantarilla, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les condicions i 
les garanties del projecte BCN World. Tram. 300-
00065/10. Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’ense-
nyament universitari. Tram. 300-00067/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la in-
fància. Tram. 300-00072/10. Agnès Russiñol i Amat, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política de pre-
venció d’incendis. Tram. 300-00071/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa infantil. Tram. 302-00055/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa infantil i les beques de menjador. Tram. 
302-00056/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’impagament amb les entitats del ter-
cer sector. Tram. 302-00058/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política fiscal. Tram. 302-00057/10. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el 
model econòmic. Tram. 302-00061/10. Grup Mixt. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau. Tram. 302-00059/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió de les plantilles docents als centres edu-

catius. Tram. 302-00060/10. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
Tram. 202-00040/10

Sol·licitud
Reg. 25733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Mixt, sol·liciten la creació d’una ponència par-
lamentària conjunta per la tramitació de les següents 
proposicions de llei, donada la coincidència d’objecte 
les mateixes i d’acord amb la petició de la majoria de 
grups parlamentaris manifestada al debat a la totalitat 
del passat dia 19 de juny:

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

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

– Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre do-
nes i homes, tram. 202-00032/10.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici 
Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats 
i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jordi Cañas  
Pérez, portaveu del GP de C’s; David Fernàndez i  
Ramos, portaveu del Grup Mixt
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4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/10

Designació de membres
Reg. 21110 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 25.06.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

En resposta a la seva carta del passat 27 de maig adre-
çada al rector de la Universitat Ramon Llull (URL) 
en relació a la participació de les universitats priva-
des de Catalunya en el CAPCIT, i en primer lloc, li 
agraïm que les Normes d’aquest Consell prevegin que 
una persona hi pugui participar a proposta de les uni-
versitats privades. En segon lloc, li comuniquem que 
la nostra proposta és que sigui el mateix rector de la 
URL, el Dr. Josep Maria Garrell i Guiu, qui hi par-
ticipi.

Rebi una cordial salutació.

Ben cordialment,

Barcelona, 12 de juny de 2013

Josep Maria Garrell, rector de la URL; Jordi Montaña, 
rector de la UVic; Pere Alavedra, rector de la UIC; 
Carlos Pérez, rector de la UAO
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	Tram. 250-00545/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les beques de menjador
	Tram. 250-00546/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del Registre Civil com a servei públic de les administracions públiques
	Tram. 250-00547/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i sobre la defensa del model d’escola catalana
	Tram. 250-00548/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna als atacs al monument a les víctimes del nazisme de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-00549/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona
	Tram. 250-00550/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles concertades
	Tram. 250-00551/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els preus de la matrícula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per a poder accedir a aquests estudis
	Tram. 250-00552/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
	Tram. 250-00553/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció als infants necessitats durant l’estiu
	Tram. 250-00554/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de les funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
	Tram. 250-00555/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la visibilitat del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
	Tram. 250-00556/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament del deute de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les entitats de recursos assistencials
	Tram. 250-00557/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’enfortiment dels criteris socials en l’adjudicació dels contractes de gestió de serveis socials
	Tram. 250-00558/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el lliurament als grups parlamentaris dels treballs del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 250-00559/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la celebració del vintè aniversari de l’Any Internacional de la Família
	Tram. 250-00560/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el lliurament als grups parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
	Tram. 250-00561/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el programa Pacient Expert Catalunya
	Tram. 250-00562/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls de plans d’acció i campanyes de donació de sang
	Tram. 250-00563/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Associació de Laringectomitzats de Lleida
	Tram. 250-00564/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el centre d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
	Tram. 250-00565/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’una nova línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Mollerussa
	Tram. 250-00566/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment a Lleida del centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
	Tram. 250-00567/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del centre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera
	Tram. 250-00568/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el servei presencial de traductors dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00569/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses
	Tram. 250-00572/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume d’Enveja
	Tram. 250-00573/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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 construcció del nou centre
	Tram. 250-00574/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les conseqüències de les retallades en les persones amb discapacitat
	Tram. 250-00575/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment d’infants
	Tram. 250-00576/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura d’un servei nocturn d’urgències d’atenció primària a Osona
	Tram. 250-00577/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la conversió de la Fundació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci públic
	Tram. 250-00579/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona
	Tram. 250-00581/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
	Tram. 250-00582/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de construcció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
	Tram. 250-00583/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el desdoblament de P3 a l’Escola Gironella, de Gironella, per al curs 2013-2014
	Tram. 250-00586/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el servei d’assistència jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària
	Tram. 250-00587/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dotació de recursos humans i materials per al manteniment de les activitats del Memorial Democràtic
	Tram. 250-00588/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’acció internacional i la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
	Tram. 250-00589/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les prestacions i les pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	Tram. 250-00591/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la renovació del sistema educatiu per a les persones sordes
	Tram. 250-00592/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 250-00593/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inclusió de la indicació d’un complex hoteler en la senyalització de la carretera C-14 a Peramola
	Tram. 250-00594/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de la dotació pressupostària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a evitar l’aplicació de l’expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 250-00596/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedient 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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la investigació de la detenció d’un periodista per part dels Mossos d’Esquadra el 15 de juny de 2013
	Tram. 250-00598/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 250-00599/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les obres per a garantir la seguretat de l’edifici de l’Escola Montseny, de Mollet del Vallès
	Tram. 250-00600/10
	Presentació

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

	Proposta de resolució sobre la retirada dels centres d’ensenyament dels símbols i les banderes no previstes en l’ordenament jurídic
	Tram. 250-00602/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’impuls d’una aliança de cooperació entre Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de Tarragona, i l’Institut Català de la Salut
	Tram. 250-00603/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el suport als alumnes sords
	Tram. 250-00604/10
	Presentació

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

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

	Proposta de resolució sobre la defensa dels interessos morals i materials de la Generalitat amb relació a algunes causes judicials
	Tram. 250-00607/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les mesures per a afrontar la catàstrofe provocada per les riuades a la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
	Tram. 250-00608/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la declaració de zona catastròfica de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà a conseqüència de les riuades del 18 de juny i sobre els ajuts previstos
	Tram. 250-00609/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la prospecció i la detecció de les plantacions afectades pel foc bacterià
	Tram. 250-00610/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el rebuig i retirada dels símbols commemoratius o d’enaltiment del terrorisme
	Tram. 250-00611/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la recuperació del parc de vehicles del Cos dels Mossos d’Esquadra per a Barcelona i la Regió Metropolitana
	Tram. 250-00612/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la garantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació de la producció d’energia amb fonts renovables
	Tram. 250-00613/10
	Presentació

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


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
	Tram. 270-00005/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les condicions i les garanties del projecte BCN World
	Tram. 300-00065/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública i del sector públic
	Tram. 300-00066/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’ensenyament universitari
	Tram. 300-00067/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública
	Tram. 300-00068/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’actuació en resposta a les grans riuades que han afectat la Val d’Aran i el Pallars Sobirà
	Tram. 300-00069/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’estat de la llengua catalana i el seu ús social, mediàtic i científic
	Tram. 300-00070/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la política de prevenció d’incendis
	Tram. 300-00071/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la situació de la infància
	Tram. 300-00072/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Administració pública
	Tram. 300-00073/10
	Presentació
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	Sol·licitud de compareixença de Sergi Contreras, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels joves i la manera de combatre la desocupació juvenil
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	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens, de la productora Brutal Media, en representació de la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la s
	Tram. 356-00257/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Bas, de la productora Gestmusic and Endemol Company, en representació de la Federació de Productores Proa, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi so
	Tram. 356-00258/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre e
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	Tram. 356-00269/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les sostraccions de menors i les víctimes d’adopcions irregulars
	Tram. 356-00278/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el trencament de negociacions dels convenis 
	Tram. 356-00292/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el trencament de negociacions dels convenis col·lec
	Tram. 356-00293/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els errors detectats en les proves d’accés a la universitat
	Tram. 356-00295/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de les universitats pel que fa a pressupostos i beques per al curs 2013-2014
	Tram. 356-00296/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els contractes de patrocini de Televisió de Catalunya amb
	Tram. 356-00301/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Giner Gargallo, degà a Catalunya del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè es posicioni sobre les propostes en curs per a reformar les funcions de
	Tram. 356-00304/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la situació de la recerca i el model de recerca a Catalunya
	Tram. 356-00310/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els plans amb relació a l’Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentària
	Tram. 355-00045/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els objectius del seu departament i l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
	Tram. 355-00047/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar 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 situació de la llei de promoció de
	Tram. 355-00048/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la situació dels centres residencials d’acció educativa
	Tram. 355-00049/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la lluita contra la desocupació juvenil
	Tram. 355-00051/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Roberto Guirado Martínez, delegat a Catalunya de l’Associació Nacional de Grans Empreses Distribuïdores i membre del Consell Ciutat i Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats 
	Tram. 353-00036/10
	Substanciació

	Compareixença del director general de Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00037/10
	Substanciació

	Compareixença de Sara Moreno Colom, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00038/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00039/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió de Comerç i Turisme de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00040/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00043/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis (Anceco) amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00045/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Cat-Dis amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00048/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00051/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Comertia amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00052/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00053/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00054/10
	Substanciació

	Compareixença de Marçal Tarragó, economista, consultor i expert en comerç, amb relació a la Proposició de llei d’horaris comercials i determinades activitats de promoció
	Tram. 353-00057/10
	Substanciació

	Compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat i president de la Federació d’Associacions Catalanes de Pa
	Tram. 353-00058/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’ONCE amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00059/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte especialista en accessibilitat i professor d’arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00060/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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, o d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
	Tram. 353-00061/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00062/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Martínez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00063/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme López, representant de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, o d’una representació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00064/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00065/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00066/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00067/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ricard López, president de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00068/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00069/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00070/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manel Martí, president de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00071/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00072/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00073/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00074/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00075/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00076/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00077/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00078/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00079/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00080/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00081/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00082/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00083/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00084/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00085/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00086/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00087/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00088/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00089/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00090/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00091/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Foment del Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00092/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00093/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00094/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00095/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00096/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00097/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Adif amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00098/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00099/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació Design for All amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00100/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00101/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00102/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00103/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00104/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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. 353-00105/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar el document «Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Cata
	Tram. 357-00142/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en cap de la Prefectura de Policia, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
	Tram. 357-00264/10
	Substanciació

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

	Compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Agents Rurals de Comissions Obreres davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a exposar la seva valoració de la campanya de prevenció d’incendis
	Tram. 357-00299/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a informar sobre l’estat d’aquest docu
	Tram. 357-00302/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar les mesures adoptades amb relació a la formació professional
	Tram. 357-00305/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Sergi Contreras, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació dels joves i la manera de combatre la desocupació juvenil
	Tram. 357-00306/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària núm. 14
	Convocada per al dia 3 de juliol de 2013


	4.67.	Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració d’una proposició de llei
	Tram. 202-00040/10
	Sol·licitud


	4.88.	Consells assessors del Parlament
	4.88.01.	Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
	Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
	Tram. 414-00001/10
	Designació de membres






