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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei del tipus impositiu aplicable a les transmissions 
patrimonials oneroses de béns immobles
Tram. 200-00004/10
Aprovació p. 17

1.10. Resolucions

Resolució 206/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment del tipus reduït de l’impost sobre el valor 
afegit al sector de l’horticultura ornamental i els productes 
naturals
Tram. 250-00006/10
Adopció p. 17

Resolució 207/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la normativa de consum i competència en 
la venda i la distribució de cítrics
Tram. 250-00012/10
Adopció p. 18

Resolució 208/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Observatori Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 250-00095/10
Adopció p. 18

Resolució 209/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la política agrícola comuna
Tram. 250-00285/10
Adopció p. 19

Resolució 210/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el control dels purins i la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10
Adopció p. 20

Resolució 217/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment de l’oferta de places de P3 a l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00258/10, 250-00269/10 i 250-00319/10
Adopció p. 20

Resolució 218/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el manteniment del nom de la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10
Adopció p. 21

Resolució 219/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 250-00282/10
Adopció p. 21

Resolució 220/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’una escola d’educació infantil i primària a 
Abrera
Tram. 250-00277/10
Adopció p. 21

Resolució 221/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oferta de línies de P3 a Cardedeu
Tram. 250-00279/10
Adopció p. 22

Resolució 222/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oferta educativa
Tram. 250-00280/10
Adopció p. 22

Resolució 223/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els estudis de màster universitari d’agrònoms
Tram. 250-00284/10
Adopció p. 23

Resolució 224/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí i 
l’oferta de places de P3 a Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10
Adopció p. 23

Resolució 225/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró i 
Vilà, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00288/10
Adopció p. 23

Resolució 226/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el calendari del pla d’execució de la inversió del nou edifici 
de l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10
Adopció p. 24

Resolució 227/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oferta de P3 de titularitat pública i els concerts educatius a 
Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00302/10
Adopció p. 24

Resolució 228/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10
Adopció p. 25

Resolució 229/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00359/10
Adopció p. 25

Resolució 230/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adequació de l’Escola Roser Capdevila, de Terrassa, per a 
acollir nous alumnes
Tram. 250-00360/10
Adopció p. 25
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Nota adhesiva
– 250-00285/10: a la pàg. 19, es va publicar per error un text que no es corresponia amb la Resolució 209/X. El text aprovat d'aquesta resolució es reprodueix al BOPC 197, pàg. 11.
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Resolució 241/X del Parlament de Catalunya, de su-
port a l’inici d’un procés democràtic a la República de Gui-
nea Equatorial
Tram. 250-00317/10
Adopció p. 26

Resolució 259/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la composició de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 252-00012/10
Adopció p. 26

1.15. Mocions

Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil i les beques de menjador
Tram. 302-00056/10
Aprovació p. 27

Moció 35/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
pobresa infantil
Tram. 302-00055/10
Aprovació p. 27

Moció 36/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el model eco-
nòmic
Tram. 302-00061/10
Aprovació p. 28

Moció 37/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 302-00059/10
Aprovació p. 28

Moció 38/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
gestió de les plantilles docents als centres educatius
Tram. 302-00060/10
Aprovació p. 29

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les condicions i les 
garanties del projecte BCN World
Tram. 300-00065/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Admi-
nistració pública i del sector públic
Tram. 300-00066/10
Substanciació p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’ense-
nyament universitari
Tram. 300-00067/10
Substanciació p. 30

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
Substanciació p. 31

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
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de la llengua 
catalana i el seu ús social, mediàtic i científic
Tram. 300-00070/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la política de preven-
ció d’incendis
Tram. 300-00071/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la in-
fància
Tram. 300-00072/10
Substanciació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la proposta del Go-
vern de l’Estat de reforma de l’Administració pública
Tram. 300-00073/10
Substanciació p. 31

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell relativa a la restitució de béns culturals que hagin sortit 
d’una manera il·legal del territori d’un estat membre
Tram. 295-00057/10
Coneixement de la proposta p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre el subministrament i la qualitat de les estadísti-
ques del procediment de desequilibri macroeconòmic
Tram. 295-00060/10
Coneixement de la proposta p. 31

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
relativa al desplegament del servei eCall interoperable a tota 
la Unió Europea
Tram. 295-00062/10
Coneixement de la proposta p. 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu als requisits d’homologació de tipus per al des-
plegament del sistema eCall integrat als vehicles, i pel qual 
es modifica la Directiva 2007/46/CE
Tram. 295-00063/10
Coneixement de la proposta p. 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de determinades directives en els àmbits del 
medi ambient, l’agricultura, la política social i la salut públi-
ca per raó del canvi d’estatut de Mayotte respecte a la Unió
Tram. 295-00065/10
Coneixement de la proposta p. 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 216/2008 pel que fa 
a aeròdroms, gestió del trànsit aeri i serveis de navegació 
aèria
Tram. 295-00067/10
Coneixement de la proposta p. 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre una major cooperació entre els serveis públics d’ocu-
pació
Tram. 295-00068/10
Coneixement de la proposta p. 32

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la posada en pràctica del Cel Únic Europeu (text 
refós)
Tram. 295-00069/10
Coneixement de la proposta p. 32
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00020/10
Debat de totalitat p. 33
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 33

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola
Tram. 250-00366/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les 
obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sa-
badell Parc Central
Tram. 250-00399/10
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre el servei de guies in-
tèrprets d’emergències de cap de setmana per a persones 
sordcegues
Tram. 250-00421/10
Rebuig p. 33

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política fiscal
Tram. 302-00057/10
Rebuig p. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’impagament amb les entitats del tercer sec-
tor
Tram. 302-00058/10
Rebuig p. 33

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 34

Projecte de llei del tipus de gravamen aplicable a 
les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles
Tram. 200-00004/10
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 34

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 34

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. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34

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. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 35

Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Presentació p. 35

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10
Presentació p. 42

Proposició de llei de lluita contra la morositat en 
l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10
Presentació p. 46

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 3/2013, del 25 de juny, sobre el règim de 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia 
a Catalunya
Tram. 203-00007/10
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat p. 49

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la generalització del 
programa de consultoria i suport a la xarxa de salut mental 
comunitària a l’atenció primària
Tram. 250-00423/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’aco-
miadament de treballadors de l’Agència Catalana de Notí-
cies
Tram. 250-00425/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre el sector del suro
Tram. 250-00426/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre els mòduls de partici-
pació i convivència
Tram. 250-00427/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre les taxes municipals 
aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ocupació per a la reinserció laboral dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 250-00429/10
Esmenes presentades p. 54
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Proposta de resolució sobre el Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00430/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre el finançament del Me-
morial Democràtic i el manteniment de la memòria històrica
Tram. 250-00433/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre el trasllat dels interns 
del centre penitenciari de la Trinitat Vella i l’enderrocament 
d’aquest centre
Tram. 250-00434/10
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per als desocupats de més de cinquanta anys
Tram. 250-00435/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre la revisió dels proto-
cols per a la gestió de les comunicacions dels interns dels 
centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre la finalització i la posa-
da en funcionament dels equipaments de la unitat d’actua-
ció 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre la cessió d’ús o pro-
pietat de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels 
Horts
Tram. 250-00442/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la planificació sanitària 
del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-00443/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un contracte 
programa amb els agents econòmics i socials sobre la inci-
dència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econò-
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre la devolució de l’apor-
tació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a la Generali-
tat destinada a Spanair
Tram. 250-00449/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre el projecte de regadiu 
del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramita-
ció del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt
Tram. 250-00451/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
del centre d’atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de 
Barcelona
Tram. 250-00454/10
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’una 
parada d’ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 250-00455/10
Esmenes presentades p. 61

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. 62

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. 62

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. 62

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. 62

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. 62

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. 62

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. 63

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. 63

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. 63

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. 63

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. 63
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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. 63

Proposta de resolució sobre la gestió de la finca 
Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

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. 64

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. 64

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. 64

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. 64

Proposta de resolució de condemna de l’homenat-
ge fet a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División 
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. 64

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. 64

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. 65

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. 65

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. 65

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. 65

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. 65

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. 65

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
en l’àmbit agrari
Tram. 250-00492/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

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. 66

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola d’Almenar
Tram. 250-00494/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

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. 66

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. 66

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. 66

Proposta de resolució sobre la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

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. 67

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. 67

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. 67

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. 67

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. 67

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. 67

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. 68
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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. 68

Proposta de resolució sobre la inclusió de la deno-
minació Costa Daurada en el projecte d’oci BCN World
Tram. 250-00507/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació a 
l’Escola Oficial d’Idiomes
Tram. 250-00508/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

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. 68

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. 68

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. 69

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. 69

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. 69

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. 69

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Vinyals, de 
Lliçà de Vall
Tram. 250-00516/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

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. 69

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. 70

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. 70

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. 70

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. 70

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. 70

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. 70

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. 70

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls
Tram. 250-00525/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

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. 71

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. 71

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. 71

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. 71

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. 71

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. 71

Proposta de resolució sobre el millorament del pro-
cediment d’acreditació i vigència de la condició de benefici-
ari de descomptes per a usuaris del túnel del Cadí
Tram. 250-00615/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la inclusió de trens se-
midirectes entre Barcelona i Manresa en el contracte de ser-
vei 2013-2015 de Renfe per a la gestió de rodalia
Tram. 250-00616/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’emissió de senyals 
acústics que permetin identificar les intervencions dels Mos-
sos d’Esquadra en les manifestacions
Tram. 250-00617/10
Presentació p. 73
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Proposta de resolució sobre la formació dels mos-
sos d’esquadra
Tram. 250-00618/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’equipament de les 
unitats de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-00619/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el sistema de provisió 
de les unitats de l’Àrea de la Brigada Mòbil i de la Unitat Cen-
tral d’Informació en Ordre Públic dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00620/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 732/IX, sobre la continuïtat del suport institucio-
nal i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia
Tram. 250-00621/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la destinació d’una 
part del fons per la taxa turística a projectes turístics i de 
patrimoni cultural
Tram. 250-00622/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el trasllat de línies d’in-
vestigació dels centres de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries de Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00623/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
model consorciat de central de compres, logística, emma-
gatzematge i distribució per al sistema sanitari públic
Tram. 250-00624/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
la carretera B-124 com a prolongació de la ronda Oest de 
Sabadell
Tram. 250-00625/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la modificació de la le-
gislació en matèria de cotització i liquidació dels drets de la 
seguretat social en l’àmbit de l’esport de base
Tram. 250-00626/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
bases jurídiques perquè les entitats del tercer sector social 
es puguin acollir al Fons de garantia econòmica i social
Tram. 250-00627/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre la creació del consorci 
que s’ha de transformar en l’Administració tributària de Ca-
talunya
Tram. 250-00628/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’atenció psiquiàtrica d’adults i infants a l’Hospital Sant Jo-
an, de Reus
Tram. 250-00629/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre la derogació de la dis-
posició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00631/10
Presentació p. 86

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu als informes de fiscalització 
32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació 
Privada, corresponent al període 2006-2010, 33/2012, sobre 
la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
corresponent al 2009, 35/2012, sobre el retiment de comp-
tes dels partits polítics i de les associacions i fundacions 
vinculades, corresponent al 2010 i al 2011 i 39/2012, sobre 
la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 256-00002/10, 256-00004/10, 256-00005/10, 256-
00007/10 
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 87

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 reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Debat de totalitat p. 92
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya p. 92
Tramesa a la Comissió p. 92
Termini per a proposar compareixences p. 92

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. 92
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 92

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 92

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa infantil
Tram. 302-00055/10
Esmenes presentades p. 93

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa infantil i les beques de menjador
Tram. 302-00056/10
Esmenes presentades p. 95

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política fiscal
Tram. 302-00057/10
Esmenes presentades p. 97

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació d’impagament amb les entitats del tercer sec-
tor
Tram. 302-00058/10
Esmenes presentades p. 98
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 302-00059/10
Esmenes presentades p. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la gestió de les plantilles docents als centres educatius
Tram. 302-00060/10
Esmenes presentades p. 104

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el mo-
del econòmic
Tram. 302-00061/10
Esmenes presentades p. 107

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
7/2013, sobre la Universitat Politècnica de Catalunya, cor-
responent als exercicis 2008, 2009 i 2010
Tram. 258-00004/10
Sol·licitud de presentació de l’informe p. 109

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00017/10
Adopció p. 109

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup 
Parlamentari Socialista p. 110

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret a De-
cidir
Tram. 406-00004/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 111

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 81/X, sobre 
la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 290-00062/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 111

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/X, sobre la 
defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10
Sol·licitud de pròrroga p. 111
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 111

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
el cas Palau
Tram. 350-00004/10
Anunci p. 112

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’ús del castellà en matèries no lingüístiques en 
el sistema educatiu català
Tram. 354-00079/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el futur de la prestació 
de serveis sanitaris de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona
Tram. 354-00087/10
Sol·licitud i tramitació p. 112

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00091/10
Sol·licitud i tramitació p. 112

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’adjudicació d’un concurs relacionat amb l’organització 
dels actes de commemoració del tres-centè aniversari dels 
fets del 1714
Tram. 354-00093/10
Sol·licitud i tramitació p. 112

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la detenció d’un peri-
odista el 15 de juny de 2013
Tram. 354-00096/10
Sol·licitud i tramitació p. 112

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les presumptes incom-
patibilitats del director del Servei Català de la Salut en l’exer-
cici del seu càrrec
Tram. 354-00097/10
Sol·licitud i tramitació p. 113

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la relació del director 
del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de 
serveis al Departament de Salut
Tram. 354-00098/10
Sol·licitud i tramitació p. 113

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre les mesures adoptades per a pal·-
liar la pobresa i la malnutrició infantil a l’estiu
Tram. 354-00101/10
Sol·licitud i tramitació p. 113
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, 
president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 352-00178/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, 
president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00179/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de M. Àngels Barberà 
Fondevila, directora de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00180/10
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença de Joan Auladell Font-
seca, ex-director general de Relacions Institucionals amb el 
Parlament, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00181/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Miquel Sàmper Ro-
dríguez, president del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00182/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Muriel Casals i 
Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00183/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Josep M. Castellà, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00184/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, 
professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investiga-
dor a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00185/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Miquel Roca Ju-
nyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00186/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00187/10
Retirada de la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 

relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00188/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’Itziar González Vi-
rós, arquitecta experta en processos de participació ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00189/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Quim Brugué, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00190/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Su-
nyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00191/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Marc Parés, direc-
tor del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Movi-
ments Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00192/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00193/10
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00194/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana
Tram. 352-00195/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00196/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popu-
lar per a una renda garantida de ciutadania amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00197/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Maria Àngels Bar-
barà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00198/10
Acord sobre la sol·licitud p. 116
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Proposta de compareixença d’Ester Mitjans, exdi-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00199/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, 
professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00200/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, po-
litòleg expert en participació ciutadana, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00201/10
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00202/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00203/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00204/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença d’Elisa Pérez Vera, 
exmagistrada del Tribunal Constitucional i catedràtica de 
dret internacional privat de la Universitat Nacional d’Educa-
ció a Distància, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00205/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00206/10
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00207/10
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Gregorio Cámara 
Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de 
Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00208/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00209/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán Galán, 
professor titular de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00210/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, 
professor titular de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00211/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Xavier Arbós, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00212/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Michael Donald-
son, coordinador d’acció institucional de l’Ajuntament de 
Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i participació ciuta-
dana
Tram. 352-00213/10
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Teresa Puig Ga-
llach, cap del Departament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00214/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Antoni Merino 
Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana 
de la Diputació de Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Ru-
bí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00215/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Fernando Pindado 
Sánchez, ex-subdirector general de Participació Ciutadana i 
tècnic superior de la Generalitat, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00216/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Tatiana Mansilla, 
tècnica de participació ciutadana de l’Ajuntament de Castell-
defels (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00217/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Bartolomé Agudo 
López, extècnic de participació ciutadana i cap de solida-
ritat i cooperació de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental), amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00218/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Dolça Garcia Mon-
roy, ex-regidora ponent de participació ciutadana i atenció 
a la gent gran de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00219/10
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’Enrique Álvarez 
Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei 
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Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana
Tram. 352-00220/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00221/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 352-00222/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Carme Forcadell i 
Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00223/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis per la Independència amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00224/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Muriel Casals i 
Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00225/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de Sobirania i Justícia amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00226/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del col·lectiu EMMA amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00227/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Carles Boix i Serra, 
professor de ciències polítiques de la Universitat de Prince-
ton, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00228/10
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Xavier Arbós Marín, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00229/10
Retirada de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00230/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Jaume López i 
Hernández, doctor en ciència política i de l’administració, 

amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00231/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Ferran Requejo i 
Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00232/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu 
i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00233/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Esther Martín Núñez, 
professora titular de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00234/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Jordi Matas Dalma-
ses, catedràtic de ciència política de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00235/10
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius 
d’aquesta entitat i els estudis que ha desenvolupat
Tram. 356-00092/10
Rectificació del text presentat (BOPC 46, p. 86) p. 122

Sol·licitud de compareixença de Roger Albinyana i 
Saigí, secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè informi sobre les delegacions exteriors de la 
Generalitat
Tram. 356-00143/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les activitats de la Secretaria
Tram. 356-00145/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la 
situació actual de l’ajuda al refugiat
Tram. 356-00248/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença de Ricard Aymerich, 
Josep M. Lluró i Enric Roca, autors de l’estudi «Junts a l’au-
la. Present i futur del model d’educació comprensiva a Ca-
talunya», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè presentin l’estudi
Tram. 356-00250/10
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent Ba-
llús, coordinador del projecte educatiu «Millorem», davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
l’elaboració i les conclusions de l’estudi d’aquest projecte 
educatiu
Tram. 356-00251/10
Acord sobre la sol·licitud p. 123
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Sol·licitud de compareixença del representant 
d’ESADE al Ple de Diplocat davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posi-
ció sobre els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00262/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del representant d’IE-
SE al Ple de Diplocat davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició 
sobre els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00263/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del representant 
d’EADA al Ple de Diplocat davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició 
sobre els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00264/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Barcelona Graduate School of Economics al Ple de Diplocat 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè exposi la seva posició sobre els documents i 
les accions de Diplocat
Tram. 356-00265/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del representant de la 
Federació Catalana de Caixes d’Estalvis al Ple de Diplocat 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè exposi la seva posició sobre els documents i 
les accions de Diplocat
Tram. 356-00266/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del representant del 
Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Catalunya al Ple de Diplocat davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per-
què exposi la seva posició sobre els documents i les accions 
de Diplocat
Tram. 356-00267/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00270/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
l’accessibilitat universal dels estudiants sords
Tram. 356-00279/10
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, ex-
president de la Junta del Patronat de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui els motius de la dimissió 
en bloc de la Junta
Tram. 356-00282/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel 
Basáñez, exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Pa-
tronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00283/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí i Fabré, 
exrepresentant de la Generalitat a la Junta del Patronat de la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els 
motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00284/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pé-
rez Sánchez, exrepresentant del Capítol Catedralici a la Jun-
ta del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00285/10
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta, 
exrepresentant de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta del 
Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui els motius de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00286/10
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Joan Manuel 
Basáñez davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Bar-
celona
Tram. 356-00287/10
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí Fabre 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació 
de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00288/10
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Pé-
rez Sánchez davant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre la situació de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 356-00289/10
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Cristina Iniesta da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00290/10
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Carme Pérez da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00291/10
Sol·licitud p. 126

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 col·lectius i la intenció de la 
Corporació d’obrir un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 356-00292/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

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 Cor-
poració d’obrir un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 356-00293/10
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença de Josep Oliu Creus, 
president del Consell d’Administració de Banc Sabadell, da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè expliqui la posició de l’entitat res-
pecte als fons d’inversió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 356-00297/10
Sol·licitud p. 126
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Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, di-
rector de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè expliqui la posició de l’entitat respecte als fons d’in-
versió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 356-00298/10
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui les presumptes incompatibilitats en l’exercici del seu 
càrrec
Tram. 356-00299/10
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expli-
qui la relació del director del Servei Català de la Salut amb 
empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut
Tram. 356-00300/10
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’Alícia Sánchez-Ca-
macho i Pérez davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre els casos d’espionatge polític de Método 
3
Tram. 356-00302/10
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença de José Zaragoza 
Alonso davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític de Método 3
Tram. 356-00303/10
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, al-
calde de la Granadella, i de Sergi Saladié, professor associ-
at de la Universitat Rovira i Virgili, perquè presentin l’estudi 
«Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala local a Ca-
talunya»
Tram. 356-00305/10
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’Enrico Frabetti, di-
rector adjunt de l’Associació Europea d’Indústries Càrnies, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del 
sector carni, el model de seguretat alimentària i les políti-
ques de preus públics i taxes d’escorxadors i sales d’espe-
cejament
Tram. 356-00306/10
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informi sobre la situació del sector carni, el mo-
del de seguretat alimentària i les polítiques de preus públics 
i taxes d’escorxadors i sales d’especejament
Tram. 356-00307/10
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i 
Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre la situació del sector carni, el model de seguretat ali-
mentària i les polítiques de preus públics i taxes d’escorxa-
dors i sales d’especejament
Tram. 356-00308/10
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre els motius pels quals el 
Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs de credi-

tors de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00311/10
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Afers Religiosos davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè expliqui les línies de treball de la seva direcció ge-
neral
Tram. 356-00312/10
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens 
Escobós, vicepresident de la Federació Catalana d’Associ-
acions de Productors, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre la situació del sector audiovisual
Tram. 356-00313/10
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença de Joan Bas i Viñals, 
en representació de Diagonal TV, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la situació del sector au-
diovisual
Tram. 356-00314/10
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença de la secretària ge-
neral del Departament d’Ensenyament davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui el programa d’activi-
tats del protocol per a generar activitat complementària a 
l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn (Pallars 
Jussà)
Tram. 356-00316/10
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la funció 
dels criminòlegs i la creació d’un col·legi professional
Tram. 356-00317/10
Sol·licitud p. 129

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

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el conseller de la Presidència sobre l’acord 
previ a la vista del judici del cas Pallerols
Tram. 355-00023/10
Substanciació p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la dissolució i liquida-
ció del Consorci Casa de les Llengües
Tram. 355-00039/10
Substanciació p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les informacions publicades al vol-
tant de l’actuació del director del Servei Català de la Salut
Tram. 355-00050/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 129

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’ús 
del castellà en matèries no lingüístiques en el sistema edu-
catiu català
Tram. 355-00052/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 129

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

Compareixença de Miquel Buch Moya, president 
de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Pro-
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posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 353-00106/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Xavier Amor Martín, president 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00107/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de M. Àngels Barberà Fondevila, 
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00108/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Joan Auladell Fontseca, ex-di-
rector general de Relacions Institucionals amb el Parlament, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00109/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença Muriel Casals i Couturier, presiden-
ta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00110/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Josep M. Castellà, professor 
titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00111/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’Ismael Peña-López, professor 
dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’In-
ternet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00112/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00113/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00114/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Itziar González Virós, arquitecta 
experta en processos de participació ciutadana, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00115/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ci-
ència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00116/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Marc Parés, director del Grup 
de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a 

la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00117/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00118/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00119/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00120/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00121/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00122/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’Elisa Pérez Vera, exmagistrada 
del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret internacio-
nal privat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00123/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00124/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Gregorio Cámara Villar, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00125/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del 
Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00126/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’Antoni Merino Orejón, exdirector 
del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de 
Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occiden-
tal), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00127/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Fernando Pindado Sánchez, ex-
subdirector general de Participació Ciutadana i tècnic supe-
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rior de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00128/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Bartolomé Agudo López, extèc-
nic de participació ciutadana i cap de solidaritat i coope-
ració de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00129/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’Enrique Álvarez Conde, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles 
(Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00130/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presi-
denta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00131/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Municipis per la Independència amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no referendàries i par-
ticipació ciutadana
Tram. 353-00132/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de Sobirania i 
Justícia amb relació a la Proposició de llei de consultes po-
pulars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00133/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació del col·lectiu 
EMMA amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00134/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Carles Boix i Serra, professor 
de ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00135/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Jaume López i Hernández, doc-
tor en ciència política i de l’administració, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00136/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00137/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00138/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’Esther Martín Núñez, professora 
titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 

amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00139/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedrà-
tic de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00140/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença del delegat de la Generalitat a la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació per a explicar els seus criteris i el progra-
ma d’activitats a les institucions de la Unió Europea
Tram. 357-00055/10
Substanciació p. 135

Compareixença de Carles Pellicer i Punyed, alcalde 
de Reus i president d’Innova, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre 
el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00105/10
Substanciació p. 135

Compareixença de Baldomero Rovira López, inter-
ventor de l’Ajuntament de Reus i d’Innova, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00115/10
Substanciació p. 135

Compareixença de Jaume Renyer Alimbau, secre-
tari general de l’Ajuntament de Reus, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00117/10
Substanciació p. 135

Compareixença d’Elisabet Abad, directora del Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre les línies d’ac-
tuació i les tasques d’aquest centre amb relació a la inserció 
sociolaboral dels reclusos i sobre la seva estructura i orga-
nització
Tram. 357-00136/10
Substanciació p. 135

Compareixença de la directora general d’Adminis-
tració de Seguretat davant la Comissió d’Estudi dels Models 
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00263/10
Substanciació p. 135

Compareixença de Marc Caparrós, inspector en 
cap de l’Àrea de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Es-
quadra, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Segu-
retat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esde-
veniments de Masses
Tram. 357-00265/10
Substanciació p. 136

Compareixença de Núria Aymerich, directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, davant la Co-
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00266/10
Substanciació p. 136

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat 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 seixanta-novè aniver-
sari de la Guàrdia Civil
Tram. 357-00303/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136
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Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats per la Defensa de la Llengua i la Cultura Cata-
lanes de la Catalunya Nord davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals 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. 357-00304/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

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 per a informar sobre el trencament de negoci-
acions dels convenis col·lectius i la intenció de la Corporació 
d’obrir un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 357-00307/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136
Substanciació p. 136

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre el trencament de negociaci-
ons dels convenis col·lectius i la intenció de la Corporació 
d’obrir un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 357-00308/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137
Substanciació p. 137

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre les delegacions 
exteriors de la Generalitat
Tram. 357-00309/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137
Substanciació p. 137

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de 
la Secretaria
Tram. 357-00310/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137
Substanciació p. 137
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Compareixença de Ricard Aymerich, Josep M. Llu-
ró i Enric Roca, autors de l’estudi «Junts a l’aula. Present i 
futur del model d’educació comprensiva a Catalunya», da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presen-
tar l’estudi
Tram. 357-00311/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’Antoni Argent Ballús, coordina-
dor del projecte educatiu «Millorem», davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre l’elabora-
ció i les conclusions de l’estudi d’aquest projecte educatiu
Tram. 357-00312/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre l’accessi-
bilitat universal dels estudiants sords
Tram. 357-00313/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

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

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

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de març de 2013
Tram. 334-00020/10
Presentació p. 138

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març 
de 2013
Tram. 334-00021/10
Presentació p. 138
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei del tipus impositiu aplicable a les trans-
missions patrimonials oneroses de béns im-
mobles
Tram. 200-00004/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 03.07.2013, DSPC-P 23

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juli-
ol de 2013, a proposta del Govern, un cop escoltada la 
Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Re-
glament, ha acordat de tramitar directament i en lec-
tura única el Projecte de llei pel qual s’aprova el tipus 
de gravamen aplicable a les transmissions patrimoni-
als oneroses de béns immobles (tram. 200-00004/10).

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

Llei del tipus impositiu aplicable a les 
transmissions patrimonials oneroses de béns 
immobles

Preàmbul

Catalunya, com totes les economies del seu entorn, es-
tà patint les conseqüències de la crisi econòmica i fi-
nancera internacional. La situació actual de dèficit i 
les repercussions que se’n deriven obliguen a prendre, 
amb urgència, mesures adreçades a incrementar els 
ingressos per tal de contribuir a cobrir una part de les 
necessitats de despesa. Aquest és un dels objectius que 
persegueixen mesures tributàries com la regulada per 
aquesta llei.

En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les 
comunitats autònomes per a regular determinats as-
pectes i elements dels tributs cedits per l’Estat, i da-
vant la situació econòmica exposada, es considera que 
cal incrementar en dos punts el tipus de gravamen vi-
gent per la transmissió d’immobles en l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats: així, es passa del 8% al 10%. Es mantenen, però, 
els tipus actuals aplicables a les transmissions d’ha-
bitatges de protecció pública, i també per a famílies 
nombroses, per a persones joves i per a persones amb 
discapacitat, atès que no es vol incrementar la càrrega 

fiscal que recau sobre aquell tipus d’immobles ni tam-
poc amb relació als col·lectius esmentats.

D’altra banda, l’increment fins al 10% comporta equi-
parar el tipus impositiu de les transmissions patrimo-
nials oneroses de béns immobles al tipus vigent de 
l’impost sobre el valor afegit que grava el lliurament 
d’habitatges nous.

Aquesta llei conté un article únic i una disposició fi-
nal d’entrada en vigor, fixada per a l’1 d’agost de 2013.

Article únic

Es modifica la lletra a de l’article 32 de la Llei 25/1998, 
del 31 de desembre, de mesures administratives, fis-
cals i d’adaptació a l’euro, en la redacció establerta pel 
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic, que resta redactada de la 
manera següent: 

«a) La transmissió d’immobles i la constitució i la cessió 
de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat 
dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 d’agost de 2013.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 206/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del tipus reduït 
de l’impost sobre el valor afegit al sector de 
l’horticultura ornamental i els productes na-
turals
Tram. 250-00006/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 4, 12.06.2013, DSPC-C 129

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 12 de 
juny de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre el manteniment del tipus reduït de l’impost 
sobre el valor afegit en el sector de l’horticultura or-
namental (tram. 250-00006/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
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querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 3822) i pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4551).

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:

a) Mantingui l’aplicació del tipus reduït de l’impost 
sobre el valor afegit (IVA) al sector de l’horticultura 
ornamental –de manera que l’augment sigui del 8% 
al 10%–, per tal de mantenir aquest sector productiu, 
com es fa en la majoria de països de la Unió Europea.

b) Mantingui l’aplicació del tipus reduït de l’IVA als 
productes que tenen la condició de productes naturals 
segons el Codi alimentari espanyol.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 207/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de la normativa de 
consum i competència en la venda i la distri-
bució de cítrics
Tram. 250-00012/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 4, 12.06.2013, DSPC-C 129

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 12 de 
juny de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre el compliment de la normativa de consum 
i competència en la venda i la distribució de cítrics del 
Baix Ebre i el Montsià (tram. 250-00012/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer complir la normativa de consum i competèn-
cia en la venda i la distribució de cítrics i instar els 

governs de l’Estat i de la Unió Europea que també la 
compleixin, per mitjà de les actuacions següents:

1r. El control dels casos de monopoli que es detectin.

2n. La recerca de fórmules més justes que la venda a 
pèrdues.

3r. La penalització de l’ús de productes de reclam de 
les grans superfícies de distribució.

4t. L’exigència dels controls de qualitat i l’exigència de 
la traçabilitat en l’etiquetatge.

5è. L’exercici del control duaner de les importacions, 
especialment del Marroc i Turquia.

b) Establir xarxes de seguretat mitjançant sistemes de 
cobertura basats en els costos de producció, per a po-
der garantir la renda agrícola.

c) Impulsar l’ús del contracte homologat de compra-
venda de cítrics per a garantir una major participació 
dels productors i la transparència en la fixació del preu 
final del producte.

d) Impulsar mecanismes de control de les importaci-
ons procedents de països tercers per tal que complei-
xin la normativa de comercialització de la Unió Euro-
pea i les condicions fitosanitàries.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 208/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Observatori Nacional de Política 
Agroalimentària
Tram. 250-00095/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 4, 12.06.2013, DSPC-C 129

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 12 de 
juny de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’Observatori Nacional de Política Agroa-
limentària (tram. 250-00095/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7404).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport institucional a l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària per tal d’impulsar-ne el 
funcionament com a centre de consulta de bibliogra-
fia i documentació sobre política agroalimentària que 
centralitzi l’organització d’esdeveniments científics, 
en col·laboració amb altres institucions i organismes 
públics i privats especialitzats en aquesta matèria, per 
a promoure l’anàlisi del dret agroalimentari i del des-
envolupament rural.

b) Destinar una part de les partides de la política agrí-
cola comuna (PAC) de la Unió Europea, si és possible 
i un cop determinades les prioritats en aquesta políti-
ca, a finançar les activitats de l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària que donen a conèixer la 
PAC i la formació i l’estudi en aquesta matèria.

c) Promoure projectes de transferència de coneixe-
ments científics entre l’Observatori Nacional de Polí-
tica Agroalimentària i empreses i organitzacions pro-
fessionals agrícoles.

d) Donar a conèixer l’Observatori Nacional de Polí-
tica Agroalimentària a totes les institucions o empre-
ses interessades en el sector perquè puguin subscriure 
acords de col·laboració i ajuda mútua.

e) Presentar-li cada any, durant el primer trimestre, 
l’informe anual de l’activitat de l’Observatori Nacio-
nal de Política Agroalimentària i les valoracions cor-
responents. 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 209/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política agrícola comuna
Tram. 250-00285/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 4, 12.06.2013, DSPC-C 129

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 12 de 
juny de 2013, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’Observatori Nacional de Política Agroa-
limentària (tram. 250-00095/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-

menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7404).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport institucional a l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària per tal d’impulsar-ne el 
funcionament com a centre de consulta de bibliogra-
fia i documentació sobre política agroalimentària que 
centralitzi l’organització d’esdeveniments científics, 
en col·laboració amb altres institucions i organismes 
públics i privats especialitzats en aquesta matèria, per 
a promoure l’anàlisi del dret agroalimentari i del des-
envolupament rural.

b) Destinar una part de les partides de la política agrí-
cola comuna (PAC) de la Unió Europea, si és possible 
i un cop determinades les prioritats en aquesta políti-
ca, a finançar les activitats de l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària que donen a conèixer la 
PAC i la formació i l’estudi en aquesta matèria.

c) Promoure projectes de transferència de coneixe-
ments científics entre l’Observatori Nacional de Polí-
tica Agroalimentària i empreses i organitzacions pro-
fessionals agrícoles.

d) Donar a conèixer l’Observatori Nacional de Polí-
tica Agroalimentària a totes les institucions o empre-
ses interessades en el sector perquè puguin subscriure 
acords de col·laboració i ajuda mútua.

e) Presentar-li cada any, durant el primer trimestre, 
l’informe anual de l’activitat de l’Observatori Nacio-
nal de Política Agroalimentària i les valoracions cor-
responents. 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba
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Resolució 210/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el control dels purins i la conta-
minació per nitrats
Tram. 250-00367/10

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió núm. 4, 12.06.2013, DSPC-C 129

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 12 de 
juny de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el control dels purins i la contaminació 
per nitrats (tram. 250-00367/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
18111).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar i ampliar les actuacions per a controlar 
la utilització de tot tipus de fertilitzants nitrogenats 
(dejeccions ramaderes, residus orgànics i fertilitzants 
minerals) per sobre dels límits establerts, posant una 
atenció especial en les zones contaminades per nitrats 
i en les zones vulnerables.

b) Adoptar les mesures necessàries per a impedir –o, 
si escau, sancionar– de manera efectiva els aboca-
ments incontrolats de purins en les zones greument 
contaminades per nitrats.

c) Actualitzar i ampliar les actuacions, les inversions i 
les línies de suport necessàries per a la implantació de 
plantes de tractament de purins en les zones amb més 
concentració de granges de porcí a Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

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

Resolució 217/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de l’oferta de pla-
ces de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pe-
re de Vilamajor
Tram. 250-00258/10, 250-00269/10 i 250-00319/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta 
de places de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de 
Vilamajor (tram. 250-00258/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; el 
text de la Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vilamagore, de 
Sant Pere de Vilamajor (tram. 250-00269/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i el text de la Proposta de resolució sobre el 
manteniment de la línia de P3 de l’Escola Vilamagore, 
de Sant Pere de Vilamajor (tram. 250-00319/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Atendre i valorar de manera immediata la petició 
municipal i de les famílies de l’Escola Vilamagore, de 
Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), d’obrir un 
període excepcional de matriculació de P3 a l’escola 
per al curs 2013-2014, i ajornar un curs la decisió de 
tancar la línia.

b) Fer que el Departament d’Ensenyament, si desesti-
ma l’obertura d’un període excepcional de matricula-
ció de P3 a l’Escola Vilamagore, estudiï, d’acord amb 
el consell escolar, la reconversió del grup de tretze in-
fants de P4 en un grup cíclic amb els infants de P3 que 
tinguin germans al centre per al curs 2013-2014, i que 
prengui la decisió i les mesures pertinents abans de 
l’inici d’aquest mateix curs.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 218/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre el manteniment del nom de la 
Universitat Rovira i Virgili
Tram. 250-00263/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el manteniment del nom 
de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 250-00263/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir el nom d’Universitat Rovira i Virgili 
(URV) per a la universitat de Tarragona, tal com esta-
bleix la Llei 36/1991, de creació de la Universitat Ro-
vira i Virgili.

b) Rebutjar qualsevol proposta de modificació de la 
Llei 36/1991 que tingui per objecte canviar el nom 
d’Universitat Rovira i Virgili per un altre.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 219/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 250-00282/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’Escola El Castell, de 
Tona (tram. 250-00282/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Permetre la continuïtat del projecte educatiu i de la 
línia de l’Escola El Castell, de Tona (Osona), fins que 
la capacitat de l’edifici de l’Escola L’Era de Dalt per-
meti acollir tots els alumnes, la qual cosa implica per-
metre la preinscripció durant sis o set cursos.

b) Fer que el Departament d’Ensenyament fixi i con-
sensuï amb la comunitat educativa de Tona el calen-
dari de les obres d’adequació de l’edifici de l’Escola 
L’Era de Dalt i les executi amb agilitat per a garantir 
que estigui en les condicions òptimes per a acollir els 
alumnes de l’Escola El Castell en el moment del pro-
cés d’integració, i també, de manera provisional, fins 
que no acabin les obres, que traslladi l’Escola El Cas-
tell dels mòduls actuals a l’edifici de l’Escola Cuca Fe-
ra, a partir del curs 2013-2014 i fins a la integració a 
L’Era de Dalt. Alhora, les direccions d’ambdues esco-
les han d’iniciar un procés de posada en comú i d’uni-
ficació progressiva dels dos projectes pedagògics per a 
elaborar-ne un de comú, que ha d’estar treballat, con-
sensuat i compartit per la comunitat educativa en el 
moment de la integració.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 220/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció d’una escola 
d’educació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00277/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola d’educació infantil i primària a Abrera (tram. 
250-00277/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari 
Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
marxa de manera urgent i prioritària els tràmits per a 
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iniciar el 2014 la construcció de la tercera escola d’edu-
cació infantil i primària a Abrera (Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 221/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta de línies de P3 a Carde-
deu
Tram. 250-00279/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la supressió de grups 
de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de 
Cardedeu (tram. 250-00279/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 13715) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13782).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconsiderar la decisió de tancar una línia de P3 a 
l’Escola Les Aigües, de Cardedeu (Vallès Oriental), 
amb l’objectiu d’evitar la massificació de les altres lí-
nies de P3.

b) Valorar, conjuntament amb l’Ajuntament de Car-
dedeu i la comunitat educativa local, el mapa educa-
tiu del municipi i, especialment, l’oferta de línies de 
P3 d’acord amb els criteris de qualitat pedagògica i 
d’elecció de centre per part de les famílies.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 222/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta educativa
Tram. 250-00280/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per al 
curs 2013-2014 (tram. 250-00280/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 10194) i pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 13489).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Programar l’oferta educativa en l’exercici de la co-
responsabilitat dels ens locals i en el diàleg amb la co-
munitat educativa, d’acord amb els articles 44, 45, 159 
i 162 de la Llei 12/2009, d’educació.

b) Adequar el mapa d’oferta escolar i, concretament, 
les línies de P3 a l’escola pública atenent el principi de 
coresponsabilitat amb els ajuntaments i la comunitat 
educativa, de manera coordinada amb els serveis ter-
ritorials, tant pel que fa a l’oferta de titularitat públi-
ca com a la concertada. S’han de tenir en compte els 
projectes educatius consolidats, les necessitats socials 
i les realitats territorials, i establir una anàlisi demo-
gràfica fonamentada en un mínim de tres anys i no per 
al curs immediatament següent.

c) Si hi ha una disminució demogràfica que aconselli 
una reducció de places escolars, vetllar, per mitjà del 
Departament d’Ensenyament –d’acord amb l’exercici 
de la coresponsabilitat amb els ens locals i tenint en 
compte els criteris d’equitat i de necessitats d’escola-
rització– perquè aquesta reducció no afecti l’equilibri 
territorial i la cohesió social, perquè es formulin les 
alternatives menys lesives per als projectes educatius 
respectius i perquè es prioritzin les places escolars i 
el manteniment de grups dels centres de titularitat pú-
blica.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 223/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els estudis de màster universitari 
d’agrònoms
Tram. 250-00284/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el garantiment dels es-
tudis d’enginyer superior agrònom en exclusiva a l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida 
(tram. 250-00284/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 13747) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13820).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concen-
trar els estudis de màster universitari d’agrònoms a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ET-
SEA) de la Universitat de Lleida.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 224/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del nou edifici de 
l’Institut Escola El Calderí i l’oferta de places 
de P3 a Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció del 
nou edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Cal-
des de Montbui (tram. 250-00287/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 13716) 

i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13785).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) D’acord amb el compromís del Departament d’En-
senyament amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental), iniciar les obres del nou edifici de 
l’Institut Escola El Calderí durant el 2013.

b) Mantenir l’oferta de places de P3 a partir del curs 
2015-2016, en funció de l’evolució demogràfica i de les 
dades reals de preinscripció per als propers cursos.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 225/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del nou edifici de 
l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de Montcada 
i Reixac
Tram. 250-00288/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montca-
da i Reixac (tram. 250-00288/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13720) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13784).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar la construcció del nou edifici de l’Institut 
Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental), atès que és una obra planificada pel 
Departament d’Ensenyament que ja té redactat el pro-
jecte.

b) Autoritzar de manera urgent i immediata les parti-
des de despesa destinades a les inversions en seguretat 
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indispensables a l’edifici actual de l’Institut Montser-
rat Miró i Vilà.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 226/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el calendari del pla d’execució de 
la inversió del nou edifici de l’Institut Mont-
serrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció del 
nou edifici de l’Institut Montserrat Miró, de Montca-
da i Reixac (tram. 250-00385/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 16093), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 18090) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 18118).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir el calendari del pla d’execució de la inversió 
en la construcció del nou edifici de l’Institut Montser-
rat Miró i Vilà i fer-lo arribar als grups parlamentaris.

b) Autoritzar de manera urgent i immediata les parti-
des de despesa destinades a les inversions en seguretat 
indispensables a l’edifici actual de l’Institut Montser-
rat Miró i Vilà.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 227/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta de P3 de titularitat públi-
ca i els concerts educatius a Esplugues de 
Llobregat
Tram. 250-00302/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes 
i el nombre de línies de P3 a les escoles d’Esplugues 
de Llobregat (tram. 250-00302/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 13487) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 13760).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Replantejar, de manera consensuada amb l’Ajunta-
ment d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) i la 
comunitat educativa local, el mapa educatiu de la ciu-
tat i, especialment, l’oferta de P3 de titularitat pública 
d’acord amb el criteri de qualitat pedagògica, i vetllar 
pel repartiment dels alumnes per a evitar massificaci-
ons i afavorir que les famílies puguin triar escola pú-
blica.

b) Garantir que els concerts educatius a Esplugues de 
Llobregat responguin exclusivament a criteris de ne-
cessitats d’escolarització, revisant, si escau, els con-
certs educatius actuals.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 228/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola 
Els Quatre Vents, de Canovelles (tram. 250-00303/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13717) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13783).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Acceptar els terrenys cedits per l’Ajuntament de Ca-
novelles (Vallès Oriental) per a l’emplaçament de l’Es-
cola Els Quatre Vents.

b) Redactar el projecte constructiu de l’Escola Els 
Quatre Vents.

c) Iniciar les obres de l’Escola Els Quatre Vents durant 
el curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 229/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00359/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa (tram. 250-00359/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 16094).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Si al final del període de matriculació a Terrassa 
(Vallès Occidental) es fes necessària la redistribució 
d’alumnes en altres centres, fer que el Departament 
d’Ensenyament reconsideri la decisió de tancar l’Esco-
la Can Montllor, entenent aquesta escola com un cen-
tre on escolaritzar infants.

b) Elaborar de manera immediata un estudi econòmic 
comparatiu entre els escenaris següents: 

1r. Mantenir l’Escola Can Montllor en l’emplaçament 
actual amb un mòdul per a acollir els nous alumnes.

2n. Emplaçar l’Escola Can Montllor en mòduls al so-
lar del barri de les Arenes, ampliant-la progressiva-
ment cada curs en funció dels alumnes, i construir 
l’edifici en funció de les necessitats i de la millora de 
la situació financera de la Generalitat.

3r. Abans de fer obres d’ampliació d’altres centres edu-
catius per a poder acollir els infants, reconsiderar el 
tancament de l’escola.

c) Refer, d’acord amb l’Ajuntament, el mapa educatiu 
de Terrassa, vetllar pel repartiment dels alumnes, evi-
tar massificacions i reconsiderar les polítiques de ma-
triculació i de distribució dels alumnes.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 230/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adequació de l’Escola Roser 
Capdevila, de Terrassa, per a acollir nous 
alumnes
Tram. 250-00360/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 9, 13.06.2013, DSPC-C 132

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 13 de juny de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’Escola Roser Capde-
vila, de Terrassa (tram. 250-00360/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 16095).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) En el procés d’integració a l’Escola Roser Capdevila 
dels alumnes provinents principalment de Can Mont-
llor, estudiar i garantir les mesures necessàries perquè 
el projecte educatiu de l’Escola Roser Capdevila no 
se’n ressenti, entre les quals mantenir unes ràtios rao-
nables durant tot el procés de fusió en els cursos poste-
riors i fer una transició progressiva o mantenir transi-
tòriament els equips docents.

b) Si cal fer obres d’adequació per a acollir nous alum-
nes, aquesta adequació ha d’ésser provisional, amb la 
voluntat de mantenir el centre com una escola de dues 
línies, que és la finalitat amb la qual es va pensar en el 
moment de construir-lo.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 241/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a l’inici d’un procés democrà-
tic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 250-00317/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 6, 28.06.2013, DSPC-C 147

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 28 de juny de 2013, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució de suport a 
l’inici d’un procés democràtic a la República de Gui-
nea Equatorial (tram. 250-00317/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista; Mireia Canals i Boti-
nes, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Sara Vilà Galan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saa-
vedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reitera el suport, expres-
sat en la Resolució 90/IX, del 26 de maig de 2011, a 
l’inici d’un procés democràtic a la República de Gui-
nea Equatorial, que superi la dictadura de Teodoro 
Obiang, finalitzi la repressió i la vulneració dels drets 

fonamentals i condueixi a l’establiment d’un estat de-
mocràtic i de dret.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la conveni-
ència de donar suport a les expressions pacífiques de 
l’oposició guineana, tant dins com fora del país, per tal 
que se li garanteixin els drets de llibertat d’expressió, 
manifestació i lliure circulació.

3. El Parlament de Catalunya acorda fer arribar aques-
ta resolució al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’Estat, al Congrés dels Diputats i a la Unió Europea 
per tal que duguin a terme les actuacions polítiques i 
diplomàtiques pertinents per a assolir els objectius ex-
pressats en els punts 1 i 2.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 259/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la composició de la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 252-00012/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 04.07.2013, DSPC-P 24

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol 
de 2013, un cop considerada la proposta de resolució 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el 
Grup Mixt (reg. 27214), d’ampliació de l’acord de crea-
ció de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, d’acord 
amb l’article 54 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la Resolució 
125/X del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi del Dret a Decidir (CEDD), acorda 
d’ampliar l’apartat relatiu a la composició de la Comis-
sió, en els termes següents: 

La Mesa de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir té 
una presidència unipersonal. N’és secretari la secretà-
ria general o el lletrat major del Parlament.

La presidència de la Mesa de la Comissió pot corres-
pondre a un membre de la Mesa del Parlament, en vir-
tut de l’article 54.3 del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

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



8 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 27

1.15. MOCIONS

Moció 34/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la pobresa infantil i les beques de men-
jador
Tram. 302-00056/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 04.07.2013, DSPC-P 24

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa infantil i les beques de menja-
dor (tram. 302-00056/10), presentada pel diputat Joan 
Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26921), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 26974) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26988).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aprovar, abans del 17 de juliol de 2013, una con-
vocatòria urgent de subvencions o incrementar sufici-
entment els recursos destinats, mitjançant convenis a 
entitats i ens locals, a atorgar beques per a places de 
colònies, casals, campaments i rutes per a l’estiu del 
2013 (del 25 de juny fins al 12 de setembre) que per-
meti als infants disposar de tres àpats diaris i tenir les 
mateixes oportunitats en el lleure que la resta d’infants 
que els envolten.

b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia ali-
mentària i una partida pressupostària oberta, que per 
al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una be-
ca de menjador per limitacions pressupostàries. 

L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i 
socials actuals de la família de l’infant. 

Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incremen-
tar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos 
de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, 
no poden fer front al pagament de la part que els cor-
respon.

c) Incloure la distribució d’aliments en la propera Car-
tera de serveis socials, ampliar la xarxa de centres de 
distribució d’aliments i establir un model acordat amb 
les entitats socials i els ens locals que inclogui també 
les propostes i les iniciatives que sorgeixin de la Taula 

de Distribució Solidària; tot això, de manera que se’n 
garanteixin la suficiència pressupostària, l’eficàcia i 
l’eficiència.

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

El Departament de Benestar Social i Família ha d’és-
ser el responsable de coordinar la resta de departa-
ments a l’hora de mobilitzar recursos i definir políti-
ques públiques de lluita contra la fam i la malnutrició. 

e) Garantir, mitjançant la Taula de Distribució Solidà-
ria, l’estratègia i les mesures compensatòries que cal 
impulsar en el cas que desaparegui l’ajuda alimentària 
provinent de la Unió Europea, sia per mitjà de recur-
sos propis o per mitjà de campanyes específiques.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

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

Moció 35/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la pobresa infantil
Tram. 302-00055/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 04.07.2013, DSPC-P 24

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa infantil (tram. 302-00055/10), 
presentada per la diputada Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 26920), pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 26982) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26987).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata i valora la tas-
ca sensible i important dels professionals que treballen 
amb infants en els serveis socials bàsics i especialit-
zats i en les entitats socials.

2. El Parlament de Catalunya valora la tasca dels ajun-
taments, l’esforç i el compromís dels quals moltes ve-
gades van més enllà de llurs competències, en la con-
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tenció i la intervenció social davant les situacions de 
risc que es produeixen.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures urgents necessàries per a garantir la 
cobertura de l’alimentació suficient i adequada als in-
fants en risc d’exclusió social i, com a mínim:

a) Prioritzar la partida econòmica de les beques de 
menjador i incrementar-la per al proper curs 2013-
2014, per a aconseguir, en coordinació amb els serveis 
socials, que cap estudiant en situació de vulnerabilitat 
no es queda sense beca de menjador.

b) Agilitar el pagament de les transferències en con-
cepte de beca de menjador als consells comarcals.

c) Donar suport als serveis socials bàsics per a la co-
bertura de necessitats bàsiques d’alimentació, amb la 
prevenció, la intervenció i el seguiment de les persones 
i famílies usuàries d’aquests serveis.

d) Executar mesures per a pal·liar les situacions d’es-
pecial vulnerabilitat, conjuntament amb els ens locals 
i les entitats socials, en les zones d’actuació preferent, 
que concentren situacions de desigualtat econòmica, 
social, escolar i d’indicadors de risc en els infants.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

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

Moció 36/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la necessitat d’adoptar mesures per a 
reordenar el model econòmic
Tram. 302-00061/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 04.07.2013, DSPC-P 24

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juli-
ol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat d’adoptar mesures per a re-
ordenar el model econòmic (tram. 302-00061/10), pre-
sentada pel diputat Quim Arrufat Ibáñez, del Grup 
Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 26328), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 26903), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 26971) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26985).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs a la Gene-
ralitat de Catalunya de totes les competències de l’òr-
gan cadastral a Catalunya, per tal que els valors ca-
dastrals dels immobles s’adeqüin als valors urbanístics 
existents a Catalunya.

b) Fer efectiva la creació i l’aplicació de l’impost sobre 
els habitatges desocupats que són propietat de perso-
nes jurídiques, tal com es va acordar en la Moció 33/X 
del Parlament de Catalunya, sobre la modificació de 
l’impost de successions i donacions.

c) Fixar la concurrència de competències urbanísti-
ques entre la Generalitat i els ajuntaments per a garan-
tir i reforçar la disciplina urbanística.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

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

Moció 37/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a garantir la sostenibili-
tat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 302-00059/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 04.07.2013, DSPC-P 24

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de juliol 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 302-
00059/10), presentada pel diputat José Manuel Ville-
gas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 26902 i 27030), pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26969), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 26970), pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 26981) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
26986).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegu-
rar la suficiència financera de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, impulsant, entre altres, les mesures 
següents:
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a) Dotar financerament un pla de viabilitat que asse-
guri la sostenibilitat de l’entitat i la continuïtat de l’ac-
tivitat sense que disminueixi la qualitat assistencial 
–qualitat que està reflectida en els actuals índexs de 
satisfacció dels usuaris–, per a consolidar el seu paper 
com a hospital de proximitat del sector Barcelona Dre-
ta (dels barris de l’Eixample, Horta-Guinardó, Gràcia, 
Sant Martí i Sant Andreu) i hospital d’alta tecnologia.

b) Analitzar i, si és el cas, revisar el conveni signat en-
tre el Servei Català de la Salut i l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, per tal de garantir que l’hospital 
no rep un tracte desigual amb relació a altres centres 
sanitaris i que el Servei Català de la Salut assigna els 
recursos suficients per a cobrir l’activitat sanitària du-
ta a terme per l’hospital per a atendre la seva població 
de referència, especialment amb relació als programes 
sanitaris que li siguin encarregats. 

c) Establir les modificacions estatutàries necessàries 
per a garantir que la totalitat dels rendiments del patri-
moni llegat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es 
dediquen a inversions sanitàries, a la recerca en l’àm-
bit sanitari i al manteniment del patrimoni de l’hospi-
tal, respectant la voluntat dels donants.

d) Revisar la configuració jurídica per a establir amb 
claredat la titularitat pública de tots els òrgans de ges-
tió i direcció del centre.

e) Establir nous mecanismes de transparència i con-
trol de gestió que garanteixin la dedicació dels recur-
sos públics de l’hospital a les finalitats fundacionals.

f) Canviar el model de gestió del centre, de manera 
que sigui gestionat per professionals de l’àmbit sanita-
ri i no per càrrecs de designació política, i que es ga-
ranteixi la participació dels facultatius mèdics.

g) Reforçar l’activitat de control per la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat, el Protectorat de Fundacions 
de la Generalitat i les altres entitats de control. Excep-
cionalment, dins l’exercici del 2013, el Protectorat farà 
el seguiment i la fiscalització de les actuacions del Pa-
tronat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

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

Moció 38/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la gestió de les plantilles docents als 
centres educatius
Tram. 302-00060/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 04.07.2013, DSPC-P 24

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió de les plantilles docents als cen-
tres educatius (tram. 302-00059/10), presentada per la 
diputada Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26900), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 26972) 
i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 26975).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vincular la recuperació dels ingressos públics de la 
Generalitat a la reversió de les retallades en política 
educativa i al compliment de la disposició final tercera 
de la Llei 12/2009, d’educació, sobre inversió en edu-
cació respecte al PIB, i començar a treballar en la re-
dacció de les prioritats del contracte programa amb els 
agents econòmics i socials en el marc de l’Acord estra-
tègic 2013-2016 per a la modificació dels ajustaments 
al personal docent, l’adequació de les plantilles neces-
sàries per a garantir la qualitat educativa i l’atenció òp-
tima a la diversitat i la cobertura de les substitucions 
des dels primers dies, entre altres.

b) Reclamar novament al Govern de l’Estat que dero-
gui la vigència del Reial decret llei 14/2012, de mesu-
res urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu, contra el qual hi ha un recurs presen-
tat, en espera de la sentència del Tribunal Constituci-
onal, en el cas que el Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport el mantingui per al curs 2013-2014.

c) Millorar l’aplicació dels criteris vigents, mentre no 
sigui possible cobrir les substitucions des dels primers 
dies, per a assignar substitucions docents en els cen-
tres públics dependents del Departament d’Ensenya-
ment –criteris que tenen en consideració el tipus de 
centre, els nivells educatius, les responsabilitats espe-
cífiques de les tutories en diversos nivells, i també la 
simultaneïtat de més d’una baixa en un mateix perío-
de–, i afegir-hi nous criteris que agilitin la cobertura 
de les substitucions per a l’inici del curs 2013-2014, 
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amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i faci-
litar l’organització dels centres i la tasca dels docents. 

d) Ampliar els supòsits de cobertura de baixes docents 
del Departament d’Ensenyament a partir del primer 
dia en els centres amb més necessitats d’atenció indi-
vidualitzada que mantenen l’ampliació horària –cen-
tres d’atenció educativa preferent i escoles situades en 
entorns socials i econòmics desfavorits–, en els cen-
tres integrants de les zones escolars rurals i en les 
especialitats de més dificultat de cobertura amb les 
plantilles disponibles dels centres –com ara els logo-
pedes d’audició i llenguatge– i en les unitats de suport 
a l’educació especial en l’ensenyament obligatori i en 
les escoles d’educació especial.

e) Ampliar els supòsits de cobertura de baixes de do-
cents en un termini més reduït –des del sisè dia lec-
tiu– a primària, en les especialitats d’anglès, música 
i educació física, i en totes les de les escoles oficials 
d’idiomes.

f) Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres públics que estableix la 
Llei d’educació, amb l’aprovació urgent i la màxima 
informació i difusió del projecte de decret de planti-
lles i provisió de llocs de treball, que actualment està 
en fase de tramitació, articulant un sistema de provisió 
de llocs docents als centres més eficient, modern i que 
prioritzi l’autonomia dels centres, garanteixi equips 
compenetrats i cohesionats que comparteixin i facin 
de la participació i el compromís dels docents i del 
consell escolar un element substantiu en l’elaboració 
dels projectes educatius de centre i en l’aplicació del 
projecte de direcció i que incorpori totes les garanties 
de publicitat i d’objectivitat dels mèrits i capacitats per 
a les persones aspirants. Concretament:

1r. Intervenir des dels centres públics en l’elaboració 
dels perfils de places i en les posteriors propostes mo-
tivades de candidats a ocupar els llocs de treball i fer 
que el caràcter de l’adscripció al lloc específic, vin-
culat al desenvolupament del projecte educatiu, sigui 
definitiu per al funcionariat un cop superat el concurs 
de mèrits.

2n. Establir una modalitat de participació col·lectiva 
d’un equip docent de gestió, tant en els centres de nova 
creació com en els centres d’especial dificultat, situats 
en entorns socials i econòmics desfavorits, per a posar 
en funcionament o per a consolidar equips docents de 
gestió als centres.

3r. Establir que les direccions dels centres puguin se-
leccionar el personal interí docent per a les substituci-
ons temporals entre les persones que compleixin els 
requisits i els criteris establerts que s’adeqüin millor a 
les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del 
lloc de treball.

4t. Establir que les direccions dels centres, amb les 
condicions, els criteris i el procediment que determini 

el Departament d’Ensenyament, també puguin propo-
sar el nomenament de personal funcionari docent de 
carrera i funcionari docent en pràctiques, sempre que 
compleixi els requisits exigits a la plantilla docent.

5è. Establir que en el contingut funcional dels llocs 
docents s’inclogui la previsió d’informar periòdica-
ment les famílies sobre el procés d’aprenentatge i que 
s’impulsi especialment la col·laboració i la implicació 
en el procés educatiu dels fills respectius i l’atenció de 
les necessitats educatives de cada alumne per a afavo-
rir l’èxit escolar, d’acord amb l’article 104.2 de la Llei 
d’educació de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre la reforma de 
l’Administració pública i del sector públic
Tram. 300-00066/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
l’ensenyament universitari
Tram. 300-00067/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.
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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

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

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

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

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

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
prevenció d’incendis
Tram. 300-00071/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 04.07.2013, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la infància
Tram. 300-00072/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 04.07.2013, DSPC-P 24.

Interpel·lació al Govern sobre la proposta del 
Govern de l’Estat de reforma de l’Administra-
ció pública
Tram. 300-00073/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la res-
titució de béns culturals que hagin sortit 
d’una manera il·legal del territori d’un estat 
membre
Tram. 295-00057/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Cultura i Llengua, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre el submi-
nistrament i la qualitat de les estadístiques 
del procediment de desequilibri macroeco-
nòmic
Tram. 295-00060/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut 
la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell relativa al desplega-
ment del servei eCall interoperable a tota la 
Unió Europea
Tram. 295-00062/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu als re-
quisits d’homologació de tipus per al des-
plegament del sistema eCall integrat als 
vehicles, i pel qual es modifica la Directiva 
2007/46/CE
Tram. 295-00063/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
de determinades directives en els àmbits del 
medi ambient, l’agricultura, la política social 
i la salut pública per raó del canvi d’estatut 
de Mayotte respecte a la Unió
Tram. 295-00065/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha co-
negut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 216/2008 pel que fa a ae-
ròdroms, gestió del trànsit aeri i serveis de 
navegació aèria
Tram. 295-00067/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell sobre una major coo-
peració entre els serveis públics d’ocupació
Tram. 295-00068/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la po-
sada en pràctica del Cel Únic Europeu (text 
refós)
Tram. 295-00069/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00020/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 14, tinguda el 
03.07.2013, DSPC-P 23, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 
en un institut escola
Tram. 250-00366/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats en la sessió núm. 10, tinguda el 27.06.2013, 
DSPC-C 145.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00399/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 9, tinguda el 02.07.2013, 
DSPC-C 150.

Proposta de resolució sobre el servei de gui-
es intèrprets d’emergències de cap de set-
mana per a persones sordcegues
Tram. 250-00421/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 9, tinguda el 02.07.2013, 
DSPC-C 150.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política fiscal
Tram. 302-00057/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14, 
tinguda el 04.07.2013, DSPC-P 24.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’impagament amb les 
entitats del tercer sector
Tram. 302-00058/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14, 
tinguda el 04.07.2013, DSPC-P 24.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27222).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 
dies hàbils (del 08.07.2013 al 11.07.2013).
Finiment del termini: 12.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.07.2013.

Projecte de llei del tipus de gravamen apli-
cable a les transmissions patrimonials one-
roses de béns immobles
Tram. 200-00004/10

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 14, tinguda el 
03.07.2013, DSPC-P 23.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 26589).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 10.07.2013 al 19.07.2013).
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.07.2013.

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 de Convergència i Unió 
(reg. 26355).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’01.07.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 28.06.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 26413).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.07.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 26984).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.07.2013.

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 de Convergència i Unió 
(reg. 26356).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’01.07.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 28.06.2013.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 26358; 
26413).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.07.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 26984).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.07.2013.

Proposició de llei del protectorat de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, Portaveu Adjunt, Maria José García Cuevas, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Dolors 
Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, Alícia Ale-
gret Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Roca, 
Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, José An-
tonio Coto Roquet, Juan Milián Querol, Jordi Roca 
i Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa i Sergio García Pérez, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenta la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

Les fundacions privades han tingut un ampli reconei-
xement i regulació a Catalunya des de l’aprovació de 
l’Estatut d’autonomia de 1979. La Llei 1/1982, de 3 de 
març, de fundacions privades, establí una regulació 
pròpia en l’àmbit del dret civil català, que fou substi-
tuïda per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions. 
Aquesta norma, al seu torn, fou derogada per la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi civil 
de Catalunya. Aquesta darrera Llei s’emmarca en el 
procediment de codificació del dret civil català, relatiu 

a les persones jurídiques que, en exercici de la compe-
tència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de dret civil, desenvolupa l’article 118 de l’Estatut 
d’Autonomia de 2006, per tal d’establir i determinar 
el règim jurídic de les fundacions i les associacions 
que compleixen les seves funcions majoritàriament a 
Catalunya.

La regulació del Protectorat continguda en el Codi 
civil es circumscriu a les disposicions bàsiques que 
determinen l’organització i l’àmbit d’actuació del 
protectorat, les seves funcions, les conseqüències de-
rivades de l’incompliment del deure de presentació 
de comtes, i el règim aplicable a la intervenció tem-
poral mentre no s’aprovi una llei específica del Pro-
tectorat en compliment d’allò que disposa la disposi-
ció transitòria quarta del Llibre Tercer del Codi civil 
de Catalunya.

Es tracta ara de donar compliment al mandat legislatiu 
d’establir el règim jurídic del Protectorat que li ha de 
permetre dur a terme les funcions que legalment té en-
comanades, d’acord amb la finalitat que inspira i justi-
fica la seva existència.

L’estructura de la llei, s’organitza en 31 articles, agru-
pats en vuit capítols, més nou disposicions addicio-
nals, una disposició derogatòria i tres disposicions fi-
nals.

El capítol I estableix l’àmbit d’actuació i les finalitats 
del Protectorat. En aquest sentit, el Protectorat es ca-
racteritza com la funció que du a terme l’Administra-
ció per a vetllar per al recte exercici del dret de funda-
ció i per al manteniment dels requisits i les condicions 
que en motivaren la declaració d’utilitat pública de les 
associacions. Alhora, la Llei declara explícitament que 
l’acció protectora es realitza amb ple respecte a l’auto-
nomia de funcionament de les entitats compreses dins 
l’àmbit subjectiu d’aplicació.

El capítol II regula el contingut i l’abast de les tradici-
onals funcions del Protectorat respecte de les fundaci-
ons: d’assessorament, de foment i col·laboració, regis-
tre, i de supervisió i cautelars.

El capítol III regula la potestat inspectora del Protec-
torat envers les fundacions, determinant-ne l’abast, el 
contingut, les facultats i el procediment, com a ele-
ments de garantia dels subjectes inspeccionats i de se-
guretat jurídica per a tots els actors que hi intervenen.

El capítol IV regula el règim sancionador aplicable a 
les infraccions i les sancions de caràcter administratiu 
en que puguin incórrer les fundacions.

El capítol V regula les funcions del Protectorat respec-
te de les associacions d’utilitat pública.

El capítol VI fixa el règim jurídic dels actes del Pro-
tectorat, determina la competència per a resoldre els 
procediments en matèria de fundacions i d’associaci-
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ons declarades d’utilitat pública i el règim de recursos 
d’impugnació dels actes del Protectorat.

El capítol VII contempla les relacions del Protectorat 
amb les anomenades entitats sense ànim de lucre vin-
culades a les fundacions i les associacions d’utilitat 
pública. Defineix què s’entén per entitat vinculada als 
efectes d’allò que preveu la pròpia llei, tant pel que fa 
a l’obligació de comunicar l’acumulació dels càrrecs 
com del deure de presentar els comptes de les entitats 
vinculades i de les dominants del grup.

El capítol VIII regula les relacions de col·laboració en-
tre el Protectorat i d’altres administracions amb com-
petències de control i fiscalització de les fundacions, i 
entre aquell i els notaris, tot fomentant l’ús dels mit-
jans electrònics de consulta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de llei del Protectorat de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit

El Protectorat estén les seves potestats sobre les fun-
dacions i les associacions d’utilitat pública que exer-
ceixen majoritàriament la seva activitat a Catalunya i, 
en allò que els resulti d’aplicació d’acord amb el Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, a les delegacions 
de fundacions estrangeres.

Article 2. Finalitats

1. Respecte de les fundacions, el Protectorat vetlla pel 
recte exercici del dret de fundació, d’acord amb el que 
disposa el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya i, 
de manera específica, perquè es compleixin les finali-
tats fundacionals, les disposicions legals i estatutàries, 
i perquè es respecti la voluntat fundacional.

2. Quant a les associacions d’utilitat pública, el Protec-
torat vetlla per al manteniment dels requisits i les con-
dicions que en motivaren la seva declaració com a tals.

3. El Protectorat s’exerceix respectant l’autonomia 
de funcionament de les fundacions i les associacions 
d’utilitat pública.

Capítol II. Protectorat de fundacions. funcions

Article 3. Assessorament

Corresponen al Protectorat les funcions d’assessora-
ment següents: 

a) Assessorar i informar sobre la normativa aplicable 
al procediment de constitució de fundacions i sobre la 

relativa a la constitució de fons especials per a desti-
nar-los a finalitats d’interès general.

b) Assessorar i informar sobre els requisits legals de 
les modificacions estatutàries, així com sobre els cor-
responents a les operacions de fusió, escissió, transfor-
mació i dissolució de les fundacions.

c) Assessorar els òrgans de govern de les fundacions 
per tal que els acords que adoptin respectin les obliga-
cions que els són aplicables a l’empara del Llibre Ter-
cer del Codi civil de Catalunya.

d) Assessorar les fundacions sobre la normativa que 
afecta el sector fundacional, i sobre les regles d’actua-
ció i funcionament dels òrgans de govern

e) Qualssevulla altra que en matèria d’assessorament li 
atribueixi el Codi Civil de Catalunya

Article 4. Foment i Col·laboració

Corresponen al Protectorat les funcions de foment i 
col·laboració següents: 

a) Promoure l’activitat fundacional impulsant la parti-
cipació social o individual en el desenvolupament del 
dret de fundació.

b) Incentivar les fundacions per tal que adoptin políti-
ques corporatives per a l’estudi i la difusió de l’impac-
te social de l’activitat anual desenvolupada.

c) Promoure la creació d’òrgans de control intern en el 
si de les fundacions i les associacions declarades d’uti-
litat pública amb la finalitat que desenvolupin accions 
de control sobre la gestió i la regularitat dels processos 
i procediments interns d’actuació.

d) Mantenir conductes de col·laboració permanents 
amb les corporacions representatives dels notaris i els 
registradors de la propietat i mercantils amb la finali-
tat d’assolir la necessària coordinació de les seves res-
pectives competències, en benefici de les fundacions.

Article 5. Registre

Corresponen al Protectorat les funcions de registre se-
güents: 

a) Inscriure la constitució de les fundacions, dels fons 
especials i de les delegacions d’entitats regulades per 
altres lleis que s’hagin d’inscriure a Catalunya.

b) Qualificar el contingut dels actes inscriptibles, 
d’acord amb el que resulta dels documents en virtut 
dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments 
registrals.

c) Inscriure les modificació d’estatuts, la fusió, l’escis-
sió i, quan escaigui, la dissolució de les fundacions i 
dels seus fons especials.

d) Certificar i emetre notes simples informatives sobre 
els assentaments registrals.
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Article 6. Funcions de supervisió i cautelars

Corresponen al Protectorat les funcions de supervisió 
i cautelars següents: 

a) Verificar que els recursos econòmics de la fundació 
s’apliquen conforme al que preveu el Llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya.

b) Vetllar perquè les fundacions actuïn amb criteris 
d’imparcialitat i no discriminació en la determinació 
de beneficiaris.

c) Autoritzar la realització dels actes per als quals el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya preveu aques-
ta modalitat de supervisió.

d) Analitzar les operacions subjectes a declaració res-
ponsable i/o comunicació.

e) Exercir l’acció d’impugnació d’acords, decisions o 
actes contraris a la llei, als estatuts, o que lesionin l’in-
terès de la fundació o dels fons especials, i l’acció de 
responsabilitat en els supòsits previstos al Llibre Ter-
cer del Codi Civil de Catalunya.

f) Exercir les funcions de suplència en els supòsits pre-
vistos en el Codi civil de Catalunya.

g) Requerir el patronat per tal que adopti les mesures 
corresponents per corregir les situacions d’incompli-
ment previstes per les lleis.

h) Interpretar, suplir i integrar la voluntat fundacio-
nal, a petició de l’òrgan de govern de la fundació, o 
bé d’ofici, en els supòsits previstos pel Codi civil de 
Catalunya.

i) Exercir les funcions d’inspecció en els termes esta-
blerts en el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya 
i d’aquesta Llei.

j) Instar la intervenció temporal i exercir les accions 
judicials que procedeixin, en els supòsits, termes i 
condicions previstos al Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya.

k) Exercir la potestat sancionadora en els termes esta-
blerts per aquesta llei.

l) Qualsevol altre funció que li atribueixi el Llibre Ter-
cer del Codi civil de Catalunya.

Capítol III. Potestat inspectora

Article 7. Abast i contingut

1. El Protectorat exerceix la potestat inspectora per 
garantir les finalitats establertes a l’article 2 d’aques-
ta Llei.

2. En tot cas, són supòsits d’inspecció, entre d’altres: 

a. No presentar els comptes anuals de les fundacions 
i de les seves entitats vinculades i, quan correspon-

gui, l’auditoria, durant almenys dos exercicis conse-
cutius.

b. Realitzar operacions subjectes a autorització prèvia, 
sense haver-la sol·licitat, o subjectes a declaració res-
ponsable sense haver-la adoptada i presentada prèvia-
ment en els termes que estableix l’article 332-11 del 
Codi civil de Catalunya.

c. Desatendre reiteradament els requeriments del Pro-
tectorat, o respondre’ls de forma manifestament insu-
ficient.

d. Mantenir una inactivitat continuada.

e. No destinar el percentatge establert per la Llei al 
compliment de les finalitats fundacionals.

f. Patir un deteriorament dels fons propis que incapa-
citi la fundació per a complir les finalitat fundacio-
nals.

g. Destinar recursos a despeses no relacionades amb 
l’objecte fundacional o desproporcionades respecte el 
volum d’ingressos.

Article 8. Planificació de l’activitat

1. Anualment, el Protectorat aprova un Pla d’actuaci-
ons inspectores formulat d’acord amb criteris objec-
tius dels quals n’ha de donar publicitat.

2. En tot cas, la planificació de l’esmentada activitat ha 
de prendre en consideració el fet que les entitats es fi-
nancin mitjançant subvencions o d’altres ingressos de 
caràcter públic.

Article 9. Facultats inspectores

1. L’exercici de les funcions d’inspecció comprenen en 
tot cas: 

a. L’accés a dades, registres i llibres de la fundació, 
així com a la documentació continguda en qualsevol 
mena de suport que estigui relacionada amb l’activitat 
fundacional i l’acte o actes que han de ser verificats.

b. El requeriment d’informació al Patronat i a les per-
sones amb funcions de direcció de la fundació.

c. La verificació de la destinació i l’ús adequat del pa-
trimoni i dels recursos fundacionals.

2. Quan, en el marc de la Inspecció es detecten indi-
cis d’irregularitats sobre ajuts, avals, préstecs o sub-
vencions públiques percebudes, el Protectorat ho co-
munica a l’Administració o institució atorgant per tal 
que procedeixi conforme al que disposa la normativa 
sectorial i els títols jurídics pels quals s’ha regit la 
concessió.

Article 10. Personal inspector. Obligacions i 
prerrogatives

Les funcions d’inspecció s’exerceixen a través del per-
sonal de l’Administració que gaudeix de les facultats, 
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prerrogatives i obligacions establertes a la normativa 
sobre règim jurídic.

Article 11. Deure de col·laboració

Els patrons i les persones amb funcions de direcció 
de les fundacions tenen el deure de col·laborar amb el 
Protectorat i, al seu requeriment, s’han de personar en 
el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les ac-
tuacions corresponents, així com aportar la documen-
tació que se’ls sol·liciti.

Article 12. Suspensió de la publicitat  
dels comptes

Quan durant el procediment d’inspecció s’apreciï la 
concurrència de circumstàncies que impedeixin asso-
lir l’adequada finalitat de l’actuació inspectora, i amb 
la ponderació prèvia dels interessos que puguin resul-
tar afectats, el Protectorat, mitjançant resolució mo-
tiva, pot suspendre la publicitat dels comptes de la 
fundació fins que concloguin les actuacions del proce-
diment inspector.

Article 13. Procediment d’inspecció

1. El procediment d’inspecció s’inicia d’ofici pel Pro-
tectorat.

2. L’acord d’inici es notifica a la fundació, indicant la 
data d’inici de les actuacions.

3. De les actuacions d’inspecció se n’ha d’aixecar la 
corresponent acta, que té naturalesa de document pú-
blic, i el valor probatori que li atorga la legislació de 
règim jurídic.

4. L’acta d’inspecció ha de contenir com a mínim les 
dades següents: 

a. El lloc, la data i l’hora de la inspecció.

b. Les dades identificatives de l’entitat inspeccionada.

c. La identificació del personal inspector i de la resta 
de persones que intervinguin en l’actuació.

d. La descripció dels actes d’inspecció que s’ha rea-
litzat.

e. La descripció dels fets causants de la presumpta in-
fracció o irregularitats, amb indicació de les perso-
nes físiques o jurídiques presumptament responsables, 
sempre que es coneguin, i dels preceptes legals i nor-
matius que es consideren infringits.

5. Un cop finalitzades les actuacions inspectores, i im-
mediatament abans de dictar la proposta de finalitza-
ció de les actuacions inspectores, s’ha de donar trasllat 
de l’acta al patronat de la fundació perquè formuli al-
legacions i presenti els documents i justificacions que 
estimi pertinents en un termini de quinze dies.

6. Transcorregut el tràmit d’audiència, el Protectorat 
dicta la corresponent resolució sobre el procediment 

d’inspecció determinant, si és del cas, les mesures a 
adoptar per restablir les irregularitats comeses, el res-
pecte de la voluntat fundacional i, àdhuc, exercir les 
accions judicials quan correspongui.

7. Les actuacions del procediment d’inspecció han 
de concloure en el termini de sis mesos comptadors 
des de la data de notificació de l’acord d’inici del pro-
cediment. Aquest termini es pot ampliar, mitjançant 
resolució motivada, per un període de dos mesos ad-
dicionals atenent el volum d’operacions de l’entitat o 
l’especial complexitat de l’activitat d’aquesta.

Capítol IV. Règim sancionador

Article 14. Potestat sancionadora

1. Correspon al Protectorat l’exercici de la potestat 
sancionadora per determinar les responsabilitats deri-
vades dels fets i les omissions tipificades com a infrac-
cions en aquesta llei.

2. El règim jurídic aplicable als procediments sancio-
nadors que s’incoïn per causa de les infraccions admi-
nistratives tipificades en aquesta Llei és el previst a la 
normativa sobre règim jurídic sancionador.

Article 15. Subjectes responsables

Són subjectes responsables de la comissió de les in-
fraccions tipificades en aquesta Llei: 

a) Els patrons o les persones que ostenten funcions de 
direcció en el si de l’entitat, sempre que la seva respon-
sabilitat individual en la comissió de la infracció sigui 
determinable.

b) Altrament, responen solidàriament tots els mem-
bres del patronat vigents en el moment de comissió de 
la infracció.

Article 16. Tipificació de les infraccions

1. Constitueixen infraccions les accions i les omissions 
tipificades com a tals en aquesta Llei.

2. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus 
i lleus.

Article 17. Infraccions molt greus

a) Executar acords o realitzar actes que requereixen 
l’autorització del Protectorat sense haver-la, obtingut 
o subjectes a declaració responsable, sense haver-la 
adoptada i presentada prèviament, en els termes pre-
vistos en el Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, 
o falsejar-ne el contingut.

b) Obstruir la funció de supervisió i d’inspecció del 
Protectorat 
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c) Incomplir el deure de comunicació o d’abstenció en 
cas de conflicte d’interessos quan en resultin lesionats 
els interessos de la fundació.

d) La comissió de tres infraccions greus en un termini 
de dos anys.

Article 18. Infraccions greus

Constitueixen infraccions greus les accions o les omis-
sions següents: 

a) Incomplir en un exercici el deure de presentar els 
comptes anuals de la fundació i les seves entitats vin-
culades i, en el seu cas, de l’auditoria externa, dins el 
termini legalment establert.

b) Desatendre els requeriments o les ordres del Pro-
tectorat relatives a l’aplicació dels fons i recursos de la 
fundació o dels fons especials.

c) Incomplir els deures comptables i de portar els lli-
bres d’acord amb les lleis.

d) Desatendre o respondre de forma notòriament in-
suficient els altres requeriments adreçats pel Protec-
torat respecte d’acords subjectes a declaració respon-
sable.

e) La comissió de tres infraccions lleus.

Article 19. Infraccions lleus

Constitueixen infraccions lleus: 

a) Desatendre reiteradament els requeriments d’infor-
mació sol·licitats pel Protectorat.

b) Incomplir el deure de comunicar al Protectorat els 
actes i acords subjectes a aquesta obligació.

Article 20. Sancions

1. Les infraccions tipificades en aquest capítol són 
sancionades de la manera següent: 

a. Les infraccions molt greus són sancionades amb 
una multa de 3.000,00 a 9.999,00 euros.

b. Les infraccions greus són sancionades amb una 
multa de 600,00 a 2.999,00 euros.

c. Les infraccions lleus es sancionen amb amonesta-
ció.

2. Sens perjudici de les sancions a que fa referència 
l’aparta precedent, les infraccions previstes en els arti-
cles 17.a) i c); 18.a), b), d) i e); i 19.a) i b) també són ob-
jecte del tancament registral parcial, a que fa referèn-
cia l’article 336-3.2 del Codi civil de Catalunya, fins 
que no es compleixi el deure incomplert.

Article 21. Graduació de les sancions

1. La imposició de les sancions previstes a l’article an-
terior es regeix pel principi de proporcionalitat d’acord 
amb la gravetat de l’acció o omissió constitutiva d’in-

fracció, així com per la concurrència de les circums-
tàncies següents: 

a. La intencionalitat o la negligència en la conducta de 
les persones infractores.

b. La reincidència o reiteració de les infraccions.

c. El fet que la fundació es nodreixi de fons obtinguts 
mitjançant campanyes de captació pública o amb sub-
vencions o d’altres ingressos de caràcter públic.

d. El grau de professionalització en la gestió de la fun-
dació i el caràcter retribuït del càrrec exercit.

e. L’esmena de les deficiències causants de la infracció 
durant la tramitació de l’expedient sancionador.

Article 22. Inscripció de les sancions

1. Les sancions molt greus i les greus s’inscriuen en el 
full registral de la fundació, un cop han adquirit fer-
mesa en via administrativa.

2. L’anotació es cancel·la d’ofici un cop transcorregut 
un termini d’igual durada que el corresponent a la 
prescripció de la infracció.

Capítol V. Protectorat D’associacions 
Declarades D’utilitat Pública. Funcions

Article 23. Assessorament

1. Correspon al Protectorat assessorar les associaci-
ons declarades d’utilitat pública sobre aspectes legals 
que incideixen en el manteniment dels requisits que en 
motivaren la declaració com a tals.

2. Respecte d’aquestes associacions, el Protectorat do-
na publicitat de la seva declaració i de les finalitats que 
persegueixen.

Article 24. Supervisió

1. Corresponen al Protectorat les funcions de supervi-
sió següents: 

a. Vetllar pel compliment dels requisits i de les obliga-
cions derivades de la declaració d’utilitat pública.

b. Revocar, la declaració d’utilitat pública, prèvia ins-
trucció del procediment corresponent, en els supòsits 
següents: 

– L’incompliment de la presentació de comptes anuals.

– El retiment de comptes efectuat sense respectar la 
normativa vigent.

– La manca de presentació dels informes que els re-
quereixi el protectorat sobre les activitats que desen-
volupen en compliment de les seves finalitats.

– La destinació, segons els esmentats informes, de re-
cursos a despeses clarament no relacionades amb les 
activitats que permeteren l’obtenció de la declaració 
d’utilitat pública.
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– L’indici, deduït dels esmentats informes, d’irregula-
ritats respecte dels ajuts, avals, préstecs o subvencions 
públiques percebudes. En aquest darrer cas, el Protec-
torat ho ha de comunicar a l’Administració o institució 
atorgant per tal que procedeix conforme al que dispo-
sa la normativa sectorial i el títols jurídics pels quals 
s’ha regit la concessió.

– La pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris per 
obtenir i mantenir vigent la declaració d’utilitat pública.

2. El protectorat exerceix la funció de supervisió a tra-
vés de la verificació dels comptes anuals i de les altres 
fonts d’informació al seu abast.

3. En l’exercici de la funció de supervisió, el Protecto-
rat pot sol·licitar aclariments a les persones membres 
dels òrgans de l’associació; consultar la documenta-
ció que fonamentà la declaració d’utilitat pública i sol-
licitar que s’actualitzin les certificacions relatives al 
compliment de les obligacions tributaries, amb la Se-
guretat Social i sobre el cens d’activitats econòmiques.

4. La funció de supervisió sobre els comptes anuals abas-
ta l’examen de la documentació presentada i la compro-
vació de la seva adequació a la normativa vigent.

Capítol VI. Règim jurídic dels actes  
del Protectorat

Article 25. Òrgans competents

1. Correspon al conseller o consellera del Departa-
ment del que depèn el Protectorat la competència per 
resoldre sobre els procediments següents: 

a. Constitució, modificació, fusió, escissió, transfor-
mació i dissolució de fundacions.

b. Trasllats de Protectorat de les fundacions.

c. Constitució de fons especials.

d. Sol·licitud d’intervenció temporal de les fundacions 
i l’exercici de les accions judicials i mesures cautelars.

e. Declaració i revocació de la utilitat pública de les 
associacions.

2. Corresponen a la persona titular de la Direcció Ge-
neral que exerceix les funcions de Protectorat, resol-
dre sobre la resta de procediments.

Article 26. Impugnació dels actes

El règim d’impugnació dels actes del protectorat es re-
geixen per allò que disposa la normativa sobre règim 
jurídic.

Article 27. Fi de la via administrativa

Les resolucions del conseller o consellera competent 
en matèria de fundacions i associacions exhaureixen 
la via administrativa.

Capítol VII. Entitats vinculades  
a les fundacions i les associacions d’utilitat 
pública

Article 28. Entitats vinculades

Als efectes d’aquesta Llei tenen la consideració d’en-
titats vinculades les persones jurídiques regulades en 
el Llibre Tercer del codi Civil de Catalunya en les que 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que les persones membres dels respectius òrgans de 
govern coincideixin en més d’un 20 per cent. S’equi-
para a la condició de membres dels òrgans de govern, 
a l’efecte d’apreciar la vinculació, aquells supòsits de 
l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.

b) Quan les operacions amb transcendència econòmica 
entre aquestes entitats representin més del 20% del total 
de despeses de l’exercici comptable de qualsevol d’elles.

c) Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui o 
hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra entitat.

Article 29. Acumulació de càrrecs

1. Les persones membres dels òrgans de govern i les 
persones amb funcions de direcció de les fundacions i 
les associacions d’utilitat pública que tinguin poder de 
decisió, directament o indirecta, en alguna entitat vin-
culada a aquestes, han de comunicar la dita circums-
tància al Protectorat.

2. En el supòsit a) de l’article 29, el termini de comuni-
cació és d’un mes des de que es produeixi l’acumula-
ció de càrrecs. En els supòsits b) i c) del mateix article, 
el termini de comunicació és d’un mes des de la data 
de tancament de l’exercici comptable en què es produ-
eixi la circumstància corresponent.

Article 30. Comptes de les entitats vinculades  
i de les dominants del grup

1. Les fundacions i les associacions d’utilitat públi-
ca que tinguin la consideració d’entitats vinculades a 
l’empara de l’article 29 d’aquesta llei han de presen-
tar els seus comptes anuals junt amb els de les entitats 
amb les que es vinculen.

2. Les fundacions i les associacions d’utilitat pública 
dominants d’un grup participat per societats de capital 
que, d’acord amb el Codi civil de Catalunya, han de 
formular els comptes consolidats, poden optar a pre-
sentar-los davant el Protectorat conforme al que dispo-
sa l’apartat precedent d’aquest precepte.

Capítol VIII. Relacions de col·laboració 
interadministrativa i institucional

Article 31. Col·laboració amb el Protectorat

1. Les administracions i institucions públiques com-
petents per fiscalitzar i verificar els comptes de les 
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fundacions i adoptar mesures al respecte, conforme a 
llurs ordenaments sectorials, han de comunicar al Pro-
tectorat les mesures correctores i els actes d’interven-
ció que adoptin en aquesta matèria.

2. Sens perjudici dels diferents instruments de col-
laboració i cooperació a que fa referència l’article 4, 
els notaris i les notaries, a més de les obligacions es-
tablertes en la normativa notarial i en el Llibre Tercer 
del Codi civil de Catalunya, trametran també d’ofici al 
Protectorat una còpia autèntica electrònica de les es-
criptures que elevin a públic els actes inscriptibles en 
el Registre de Fundacions. En tots els casos s’utilitza-
ran mitjans telemàtics.

Disposicions addicionals

Primera. Trasllat de Protectorat

1. Les fundacions inscrites en un registre estatal o 
d’una altra comunitat autònoma que passin a desen-
volupar llurs funcions majoritàriament a Catalunya 
d’una forma estable, han de sol·licitar el canvi de regis-
tre, seguint els tràmits previstos per les modificacions 
estatutàries i adaptar-se a la normativa catalana per tal 
de ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Ge-
neralitat de Catalunya.

2. En el supòsit que una fundació inscrita al Regis-
tre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya alteri 
de forma estable el seu àmbit d’actuació territorial de 
manera que comporti un canvi de Registre també se 
seguiran els tràmits previstos per a les modificacions 
estatutàries.

Segona. Presentació unificada dels comptes 
anuals

Les fundacions subjectes a verificació de comptes 
anuals davant el Protectorat; i les que a més també es-
tan subjectes al control financer de la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, 
poden optar per presentar, per un sol cop, els comptes 
anuals previstos per les normatives sectorials corres-
ponents, dins el termini establert en el Codi Civil de 
Catalunya o en el que, en el seu cas, disposin la resta 
de legislacions sectorials.

Tercera. Canals habilitats

1. El canal habilitat per a la presentació unificada dels 
comptes anuals a que fa referència la Disposició Addi-
cional precedent és la finestreta única corporativa de 
la Generalitat adreçada a les empreses, a través del seu 
portal de tramitació en línia, o bé de forma presencial 
assistida per l’empleat habilitat en els punts de la seva 
xarxa.

2. Addicionalment, per a les fundacions subjectes al 
control financer de la Intervenció General s’habilita, 

a més, el canal electrònic corporatiu de la Intervenció 
General de la Generalitat.

Quarta. Actuacions de comprovació

1. Quan la presentació de comptes deriva de les ac-
tuacions de comprovació inherents a l’atorgament de 
subvencions de les diferents administracions de Cata-
lunya, l’òrgan concedent pot verificar el contingut dels 
comptes o, en el seu cas, conèixer-ne el dipòsit, acce-
dint als sistemes electrònics del Protectorat. En aquest 
cas, les bases de les corresponents convocatòries han 
de preveure l’exempció dels beneficiaris de justificar 
aquest extrem.

2. La facultat prevista en l’apartat precedent també és 
aplicable a les actuacions de comprovació derivades 
dels contractes o convenis, subscrits entre les entitats 
i els diferents departaments de la Generalitat, i també 
quan l’obligació neix de la percepció de préstecs, avals 
i ajuts de la Generalitat. L’exempció d’aquesta justifi-
cació, quan procedeixi, ha de constar en els plecs de 
clàusules administratives i la resta de títols aptes per 
imposar l’obligació o l’exoneració.

Cinquena. Contingut dels comptes anuals  
a efectes de la presentació unificada

Els comptes anuals a presentar de forma unificada han 
de contenir, en tot cas, la documentació que els confor-
ma a l’empara del que disposa el Llibre Tercer del Codi 
civil de Catalunya, i d’acord amb el que estableix el Pla 
de Comptabilitat de les fundacions i les associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Sisena. Suport de presentació dels comptes 
anuals

1. El suport de presentació dels comptes anuals i de la 
resta de la documentació que en cada cas els acompa-
nyen és el que preveu l’article 333-9 del Codi civil de 
Catalunya.

2. Correspon al departament competent en matèria de 
fundacions aprovar el formulari de presentació dels 
comptes anuals que es presentin a través dels portals 
corporatiu de tramitació en línia de les empreses.

Setena. Departament competent

A l’efecte de la presentació unificada de comptes anu-
als, correspon al departament competent en matèria 
de fundacions determinar el nivell de prestació del 
servei que, per al tràmit de comptes unificats, realitza 
la finestreta única corporativa de la Generalitat per a 
empreses.

Vuitena. Conservació dels documents 
comptables

Els comptes anuals i llur documentació complemen-
tària lliurats al Protectorat es conservaran i formaran 
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part del mateix durant els cinc anys comptadors d’ençà 
de la seva presentació.

Novena. Deure de comunicació de les entitats 
vinculades

Als efectes del que disposa el capítol VII d’aquesta 
llei, les fundacions i les associacions d’utilitat públi-
ca que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, es troben en 
algun dels supòsits establerts a l’article 29 han de co-
municar al Protectorat allò que disposa l’article 30 en 
el termini de sis mesos comptadors d’ençà de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria

Es deroguen els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 
de maig, de fundacions; la disposició transitòria quar-
ta de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques i qualsevol altra norma que s’oposi a la present 
Llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament de la Llei

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions ne-
cessàries per a aplicar i desenvolupar aquesta Llei.

Segona. Interoperabilitat

Els Departaments de la Generalitat competents en ma-
tèria de mitjans electrònics i d’atenció ciutadana, ai-
xí com els diferents Departaments i institucions de la 
Generalitat han de dur a terme les actuacions organit-
zatives i tecnològiques necessàries per garantir la inte-
roperabilitat dels sistemes i aplicacions que permetin 
fer efectius els manaments d’aquesta Llei que així ho 
requereixen. En especial aquells que afecten la inte-
roperabilitat entre la Generalitat i les administracions 
locals i entre aquella i el col·lectiu notarial.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies comptadors 
des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, amb les següents ex-
cepcions: 

a) El Capítol IV, relatiu al règim sancionador, entra en 
vigor en l’exercici pressupostari immediatament pos-
terior al present.

b) Les Disposicions Addicionals Segona a Setena en-
tren en vigor a partir del moment en que s’hagin dut a 
terme les corresponents adaptacions tècniques en els 
sistemes informàtics corresponents que n’han de per-
metre l’accés a través del portal de tramitació en línia 
de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta circumstàn-

cia se’n donarà publicitat mitjançant el corresponent 
anuncia al Diari Oficial de la Generalitat.

Quarta. Previsions pressupostàries 

Les possibles repercussions econòmiques que suposi 
l’entrada en vigor de esta llei seran exigibles en el pro-
per exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Alícia Sánchez-Camacho Pérez; Josep Enric Millo i 
Rocher; Santi Rodríguez i Serra; Pere Calbó i Roca; 
M. Dolors Montserrat i Culleré; Maria José García 
Cuevas; Eva García Rodríguez; Dolors López Agui-
lar; Marisa Xandri Pujol; Alícia Alegret Martí; Manu-
el Reyes López; Rafael Luna Vivas; José Antonio Co-
to Roquet; Juan Bautista Milián Querol; Sergio García 
Pérez; Rafael López Rueda; Jordi Roca i Mas; Fernan-
do Sánchez Costa; Sergio Santamaría Santigosa, dipu-
tats, del GP del PPC

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Gru-
po Parlamentario del Partido Popular de Catalunya, 
Josep Enric Millo i Rocher, Portavoz, Santi Rodríguez 
i Serra, Portavoz Adjunto, Maria José García Cuevas, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Dolors 
Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, Alícia Ale-
gret Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Roca, 
Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, José An-
tonio Coto Roquet, Juan Milián Querol, Jordi Roca 
i Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa i Sergio García Pérez, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 100.b del Reglamento del Parla-
ment, presenta la proposición de ley siguiente: 

Exposición de motivos

– I–

Las leyes que han regido el sistema educativo en Cata-
luña y el resto de España durante los últimos 25 años, 
fundamentalmente Ley Orgánica General del Siste-
ma Educativo (LOGSE) y Ley Orgánica de Educación 
(LOE), han dificultado que la Educación cumpla con 
su objetivo primordial, que es la adquisición de co-
nocimientos y capacidades, formando personas com-
pletas, críticas y respetuosas con los valores de con-
vivencia de nuestra cultura, personas preparadas para 
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aportar a nuestra sociedad y continuar con éxito su 
formación o su incorporación al mercado de trabajo.

También estos últimos años, se ha trasladado a los do-
centes una responsabilidad educativa y formativa más 
propia del entorno familiar, pero que se ha externali-
zado hacia la institución escolar como consecuencia 
de los cambios sociales, culturales y económicos que 
ha experimentado nuestra sociedad.

Esta mayor carga y responsabilidad de maestros y pro-
fesores no se ha visto, sin embargo, compensada con 
un apoyo explícito desde las Administraciones públi-
cas, que no han proporcionado a los docentes las her-
ramientas necesarias para desempeñar esta compleja e 
importante función.

Los docentes no siempre encuentran en la comunidad 
educativa el ambiente, la actitud y la colaboración ne-
cesarios para el correcto y completo ejercicio de su la-
bor docente, para el aprovechamiento del aprendizaje y 
el efectivo desarrollo de las capacidades de los alumnos.

Los docentes se ven a menudo obligados a afrontar 
actitudes contrarias a la convivencia, episodios de in-
disciplina o, incluso violencia, en las aulas o fuera de 
ellas, y acaban perdiendo gran parte de su tiempo in-
tentado corregir estas situaciones. La dedicación del 
docente a mantener el orden en el aula se traduce ine-
vitablemente en menos tiempo lectivo. Esta situación 
no sólo provoca una enorme frustración en aquellos 
docentes que no pueden cumplir con su vocación, sino 
que también acaba socavando el prestigio social de su 
trabajo y su autoridad frente a la comunidad educati-
va, lo que dificulta aún más su trabajo.

Reconocer y apoyar la necesaria autoridad al profesor es 
una condición indispensable para que los alumnos pu-
edan disfrutar de su derecho individual y fundamental 
a la educación, recogido en el artículo 27 de la Cons-
titución Española. Una educación de calidad que actúe 
como garantía de la igualdad de oportunidades y del de-
sarrollo individual de los alumnos. Una educación de ca-
lidad que solo puede desarrollarse en un entorno de re-
conocimiento y respeto mutuo de los derechos y deberes 
de todos los miembros de la comunidad educativa.

– II–

El objetivo de esta ley es colaborar en la mejora de la 
calidad de la educación en Cataluña, completando, sis-
tematizando y desarrollando los derechos y prerrogati-
vas que la Ley de Educación de Cataluña, Ley 12/2009 
de 10 de julio, concede a los docentes, reforzando y rea-
firmando la figura del docente, y entendiendo su forma-
ción y dignificación como un factor esencial en la cali-
dad de la educación, que incide, de manera importante, 
en los resultados del sistema educativo.

Sólo es posible el necesario clima de convivencia po-
sitiva en un centro educativo si el profesor es respe-
tado y reconocido social e institucionalmente. Sólo 
unos profesores motivados, apoyados, y que también 

asuman y representen individualmente valores de con-
vivencia y respeto, podrán garantizar en las aulas un 
ambiente de aprendizaje, participación, estudio, méri-
to, esfuerzo y superación personal.

Para ello, son necesarias medidas explícitas de preven-
ción y resolución de conflictos, como la tipificación de 
las conductas contrarias la convivencia y la definición 
y agilización de las acciones correctoras, un procedi-
miento explícito que debe de ser justo, equitativo, pro-
porcionado y eficaz. Los docentes deberán contar con 
un respaldo legal a su autoridad, reconociéndolos co-
mo autoridad pública, con presunción de veracidad.

La presente Ley se estructura en dos títulos, once artí-
culos, tres disposiciones adicionales, una única dispo-
sición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular de Catalunya presenta la siguiente: 

Proposición de ley de autoridad del docente

Título I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto reforzar la autoridad 
del docente, reconocer su consideración de autoridad 
pública y fomentar la consideración y el respeto que le 
son debidos en el ejercicio de sus funciones y respon-
sabilidad, con el fin de mejorar la calidad del sistema 
educativo y garantizar el derecho a la educación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ley será de aplicación en los centros edu-
cativos no universitarios de Catalunya, sostenidos con 
fondos públicos y debidamente autorizados, que im-
partan alguna de las enseñanzas previstas en la Ley 
12/2009, de 10 de julio, de educación.

Artículo 3. Principios generales

Los principios generales que inspiran esta Ley son los 
siguientes: 

a) La voluntad de hacer efectivo el derecho a la educa-
ción, reconocido en el artículo 27.1 de la Constitución 
Española, como formación de calidad y herramienta 
fundamental para asegurar la igualdad de oportunida-
des y el progreso individual de las personas.

b) El reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y 
efectiva garantía de los derechos y deberes de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

c) La consideración social de la función docente como 
factor esencial en la calidad de la educación y en el de-
sarrollo de las capacidades del alumno, de su sentido 
del esfuerzo y la responsabilidad, y de su espíritu crí-
tico, reforzando la autoridad de los docentes en el pro-
ceso educativo y promoviendo su consideración como 
autoridad pública.
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d) La consideración del centro educativo como ámbito 
de aprendizaje de los principios de convivencia y res-
peto mutuo, así como de desarrollo de la personalidad 
y capacidades del alumno.

e) La necesidad de que los directores y docentes asu-
man y representen los valores de convivencia y respeto 
establecidos por el centro, ejerciéndolos en el desarro-
llo de su actividad y responsabilidad educativas.

f) La necesidad de coordinación, colaboración e im-
plicación de los padres y tutores legales del alumno en 
la actividad educativa y disciplinaria de los docentes.

Artículo 4. Función docente

El docente en el desempeño de su función gozará de: 

a) Respeto y consideración respecto a su persona por 
parte de los alumnos, las familias, los demás profeso-
res y el resto de la comunidad educativa.

b) El ambiente, actitud y colaboración necesarias, por 
parte de los alumnos, tanto para el correcto ejercicio y 
desarrollo de la labor docente, como para el aprovecha-
miento del aprendizaje durante las clases y actividades 
complementarias, dentro y fuera del recinto escolar.

c) La potestad para tomar decisiones rápidas, proporcio-
nadas y eficaces, de acuerdo con las normas de conviven-
cia del centro y en los ámbitos bajo su responsabilidad.

d) La colaboración de las familias para el cumplimien-
to de las normas de convivencia del centro.

e) El apoyo de la Administración educativa, que velará 
para que los docentes reciban el trato, la consideración 
y el respeto que les corresponden, conforme a la im-
portancia social de la tarea que desempeñan.

Título II. Autoridad pública y régimen 
disciplinario en los centros educativos

Capítulo I. Régimen de la autoridad pública  
de los docentes

Artículo 5. Autoridad pública

Los directores y demás miembros del equipo directivo 
de los centros educativos, así como los docentes, tendrán, 
en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno, do-
centes y disciplinarias que tienen atribuidas, la condición 
de autoridad pública, y gozarán de la protección recono-
cida a tal condición por el ordenamiento jurídico.

Artículo 6. Presunción de veracidad

En el ejercicio de las competencias disciplinarias, los 
hechos constatados por los directores y demás miem-
bros de los órganos de gobierno, así como por los do-
centes, gozan de presunción de veracidad, cuando se 
formalicen por escrito en documento que cuente con 
los requisitos establecidos reglamentariamente.

Artículo 7. Deber de colaboración

Los docentes y la dirección de los centros educativos 
tienen derecho a recabar de los padres, o representan-
tes legales, o en su caso de las instituciones públicas 
competentes, la colaboración necesaria para la aplica-
ción de las normas que garanticen la convivencia y las 
condiciones óptimas para la enseñanza en los centros 
educativos, en relación con la información sobre las 
circunstancias personales, familiares o sociales que 
concurran en los alumnos.

Capítulo II. Régimen disciplinario en los 
centros educativos

Artículo 8. Normas de convivencia

1. Cada centro educativo, en ejercicio de la autono-
mía que le confiere la legislación educativa, estable-
cerá sus propias normas de convivencia, que obli-
garán de manera recíproca a todos los miembros de 
la comunidad educativa. Aprender a convivir es fun-
damental en la formación de los alumnos y así deben 
expresarlo las normas de convivencia que se adopten 
en cada centro.

2. Para homogeneizar las normas de convivencia, el 
Gobierno de la Generalitat aprobará el decreto que es-
tablezca el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de Catalunya, según los derechos y 
obligaciones reconocidos en nuestro ordenamiento ju-
rídico.

Artículo 9. Incumplimiento de las normas  
de convivencia

1. Podrán ser objeto de medidas disciplinarias las con-
ductas contrarias a las normas de convivencia que se-
an realizadas por alumnos dentro del recinto escolar o 
durante la realización de actividades complementarias 
y extraescolares, así como durante la prestación de los 
servicios de comedor y transporte escolar

2. También podrán ser sancionadas aquellas conductas 
que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, 
estén motivadas o directamente relacionadas con la vi-
da escolar y afecten a algún miembro de la comunidad 
educativa.

3. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de de-
lito o falta, deberán comunicarse al Ministerio Fiscal, 
sin perjuicio de que se tomen las medidas cautelares 
oportunas.

Artículo 10. Medidas cautelares provisionales

1. Cuando se produzca una conducta contraria a las 
normas de convivencia del centro, y si fuere necesario 
para garantizar el normal desarrollo de las activida-
des, el docente o el director del centro podrán adoptar 
medidas provisionales con carácter cautelar, de acuer-
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do con el principio de proporcionalidad y en los ámbi-
tos de su responsabilidad.

2. La adopción de medidas cautelares será comunica-
da a los padres o representantes legales de los alumnos 
menores de edad.

3. El director podrá revocar o modificar las medidas 
cautelares provisionales adoptadas, en cualquier mo-
mento, y con la debida justificación ante el docente 
que las hubiera adoptado, si fuera el caso.

Artículo 11. Responsabilidad y reparación  
de daños

1. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños 
que causen, individual o colectivamente, de forma in-
tencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los 
materiales del centro y a las pertenencias de otros mi-
embros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo 
del coste económico de su reparación. Asimismo, es-
tarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los 
padres o representantes legales asumirán la responsa-
bilidad civil que les corresponda.

2. Cuando se incurra en conductas tipificadas como 
agresión física o moral a los profesores se deberá re-
parar el daño moral causado mediante la presentación 
de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad 
de los actos, bien en público o en privado, según cor-
responda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo 
con lo que determine el órgano competente para impo-
ner la corrección, sin perjuicio de la posible responsa-
bilidad civil en que se haya podido incurrir conforme 
a la legislación vigente.

Disposiciones Adicionales

Primera. Centros educativos privados

Los centros docentes privados, no sostenidos con fon-
dos públicos, tendrán autonomía para establecer sus 
normas de organización y funcionamiento y sus nor-
mas de convivencia y disciplina, en el marco de la nor-
mativa vigente.

Segunda. Fomento institucional  
de la autoridad del docente

1. Para garantizar el respeto y la consideración del do-
cente en el ejercicio de su función el Gobierno de la 
Generalitat pondrá en marcha iniciativas para recupe-
rar la consideración y el prestigio del docente en nues-
tra sociedad.

2. El Gobierno de la Generalitat fomentará, a través 
de convenios de colaboración con la Administración 
General del Estado, y la administración local y enti-
dades privadas, la adopción de todas aquellas medidas 
necesarias para el cumplimiento efectivo de la presen-
te Ley.

3. Asimismo, la Generalitat velará por la correc-
ta proyección de la imagen del docente en los medi-
os de comunicación y establecerá, de acuerdo con las 
entidades representativas del sector, una comisión de 
seguimiento y propuesta para mejorar la imagen y el 
prestigio social de los docentes en Catalunya.

Tercera. Afectaciones presupuestarias

Las repercusiones presupuestarias que se deriven de la 
entrada en vigor de esta Ley serán exigibles en el ejer-
cicio presupuestario posterior a la entrada en vigor de 
esta norma.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposiciones finales

Primera. Modificación de la Ley 12/2009, de 10 
de julio, de Educación

El Gobierno de la Generalitat adaptará la Ley 12/2009, 
de 10 de julio, de Educación, según las modificaciones 
contenidas en la presente ley, en el plazo de tres meses 
a partir de su aprobación.

Segunda. Habilitación normativa

Se habilita al Gobierno de la Generalitat para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

Tercera. Decreto sobre el marco regulador  
de la convivencia 

El Gobierno de la Generalitat publicará el decreto que 
establezca el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de Catalunya, según los derechos y 
obligaciones reconocidos en nuestro ordenamiento ju-
rídico, en el plazo de tres meses a contar desde la apro-
bación de esta ley

Cuarta. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días hábi-
les a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de junio de 2013

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré; Maria José García Cuevas; Eva García 
Rodríguez; Dolors López Aguilar; Marisa Xandri Pu-
jol; Alícia Alegret Martí; Manuel Reyes López; Rafael 
Luna Vivas; José Antonio Coto Roquet; Juan Bautista 
Milián Querol; Sergio García Pérez; Rafael López Ru-
eda; Jordi Roca i Mas; Fernando Sánchez Costa, Ser-
gio Santamaría Santigosa, diputats, del GP del PPC
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Proposició de llei de lluita contra la morosi-
tat en l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Jo-
sep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, Portaveu Adjunt, Maria José García Cuevas, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Dolors 
Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, Alícia Ale-
gret Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Roca, 
Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, José An-
tonio Coto Roquet, Juan Milián Querol, Jordi Roca 
i Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa i Sergio García Pérez, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenta la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

– I–

La morositat s’ha convertit en un llast per l’economia 
catalana. Una societat amb una elevada morositat es 
converteix en un pol d’inseguretat jurídica i d’incerte-
sa, el que perjudica greument a la inversió així com el 
manteniment del teixit empresarial dins d’aquella so-
cietat, el que acaba repercutint en el creixement econò-
mic i l’ocupació.

L’Administració no pot quedar al marge d’aquesta ne-
cessitat de ser plenament diligent en quant al compli-
ment amb els compromisos de pagament en relació 
a proveïdors i creditors de béns i serveis de caràcter 
privat. Només una administració diligent en quant 
al compliment dels terminis de pagament podrà exi-
gir el mateix comportament en els seus proveïdors i 
creditors. Per aquest motiu, es proposa un Codi anti-
morositat que afecti a totes aquelles societats de ca-
ràcter privat que mantinguin relació envers el conjunt 
d’ens que conformen la Generalitat de Catalunya. Si 
una empresa té la possibilitat de proveir béns i prestar 
serveis a la Generalitat de Catalunya, ha de tenir una 
responsabilitat social envers la resta de la societat, la 
qual, s’ha de traduir, en aquest cas, amb una política 
de pagament diligent en relació als seus proveïdors i 
creditors, el que alhora ajudarà a que aquesta dinàmi-
ca es reflecteixi en el conjunt del sector productiu.

En els últims anys, des de l’inici de la crisi econòmi-
ca, hem comprovat com la Generalitat de Catalunya 
ha incrementat el seu deute, el que ha repercutit alhora 
en un major retard en relació amb els seus compro-
misos de pagament, per aquest motiu, la Generalitat 

de Catalunya va haver d’acollir-se a les diferents línies 
ICO, Plans de Pagament a Proveïdors i Fons de Liqui-
ditat Autonòmica impulsats pel Govern central. Tot i 
això, s’observa amb preocupació els continus impaga-
ments de la Generalitat de Catalunya com per exem-
ple en l’àmbit de farmàcies i d’altres sectors, el que ha 
generat incertesa i preocupació per part dels sectors 
afectats i de la societat en general.

– II–

Aquesta proposició de llei té per objecte aplicar i do-
nar compliment a la legislació estatal bàsica i les di-
rectius comunitàries per combatre la morositat en el 
pagament de deutes dineràries del conjunt de l’Admi-
nistració Pública de la Generalitat de Catalunya i inci-
dir en limitar la morositat entre els agents privats.

La Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 de juny de 2000, va establir les mesu-
res de lluita contra la morositat en les operacions co-
mercials.

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, modificada per la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol i, recentment, per el Reial 
Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer, va transposar els 
preceptes de la Directiva en l’àmbit de l’estat, establint 
les normes per combatre la morositat en el pagament 
dels deutes de diners y evitar l’abús, en perjudici dels 
creditors, en l’establiment dels terminis de pagament 
en les operacions comercials que donin lloc a l’entrega 
de béns o a la prestació de serveis entre empreses o en-
tre empreses i l’Administració.

Segons allò que determina la Disposició final terce-
ra de la Llei 3/2004, els seus preceptes són d’obligat 
compliment en tot el territori de l’estat i tenen la consi-
deració de legislació bàsica d’acord amb les competèn-
cies en matèria civil i mercantil atribuïdes en exclusiva 
per l’article 149.1.6ª i 8ª de la Constitució.

Malgrat les obligacions establertes en la indicada le-
gislació, tant la Generalitat de Catalunya com la resta 
d’Administracions Públiques catalanes, incompleixen 
sistemàticament els terminis de pagament de les seves 
obligacions, causant un gravíssim perjudici a les em-
preses que els han venut els seus productes o que els 
han prestat els seus serveis.

– III–

La Proposició de Llei consta de nou articles, una dis-
posició addicional, una disposició derogatòria i dos 
disposicions finals.

La Generalitat de Catalunya es compromet amb uns 
terminis en relació als seus proveïdors i creditors de 
caràcter privat i s’imposa a sí mateixa, un règim san-
cionador en relació a interessos de demora i indemnit-
zacions, per tal d’assegurar el seu compliment.

L’objectiu de la Proposició de Llei és posar el compta-
dor a zero en relació a impagaments i establir els me-
canismes de previsió de tresoreria adients que assegu-
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rin que en un futur, no es tornaran a produir situacions 
de mora per part del conjunt d’ens que conformen la 
Generalitat de Catalunya.

Les empreses de reduïda dimensió representen més 
del 90% del teixit empresarial català, per aquest mo-
tiu, la morositat es converteix en una de les causes 
principals de fallida de moltes empreses a Catalunya. 
Davant d’aquest escenari, la Generalitat de Catalunya 
i els seus ens dependents han de ser una garantia de 
solvència que no posi en risc la pervivència de moltes 
empreses a Catalunya.

En aquests últims anys, el finançament en relació a en-
titats i ens públics ha perdut solvència, el que ha re-
presentat menys garanties pels proveïdors i creditors 
d’àmbit privat que tenen a la Generalitat de Catalunya 
com a deutor o client. Per aquest motiu, aquesta Pro-
posició de Llei donarà majors garanties en relació al 
finançament, el que ajudarà a donar a obtenir finan-
çament privat per part del conjunt d’empreses proveï-
dores i prestadores de serveis de la Generalitat de Ca-
talunya.

En el context actual, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular Català considerem del tot convenient l’apro-
vació d’una Proposició de Llei d’aquestes caracterís-
tiques que doni solvència a la pròpia Generalitat de 
Catalunya i seguretat en relació al conjunt d’empreses 
que operen amb la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de Llei de Lluita contra  
la Morositat en l’àmbit de la Generalitat  
de Catalunya

Article 1. objecte

L’objecte d’aquesta llei és combatre la morositat en el 
pagament de deutes dineràries del conjunt de l’Admi-
nistració Pública de la Generalitat de Catalunya i inci-
dir en limitar la morositat entre els agents privats.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable a tots els pagaments efec-
tuats com a contraprestació en les operacions comer-
cials realitzades entre empreses, o entre empreses i 
l’Administració de la Generalitat i els ens i organismes 
que en depenen, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, així com les realitzades entre els contractistes 
principals i els seus proveïdors i subcontractistes.

2. Queden excloses les societats de caràcter privat que 
facturin igual o menys de 3.000 euros anuals amb 
qualsevol dels ens de la Generalitat de Catalunya.

Article 3. Determinació del temps de pagament

La Generalitat de Catalunya es compromet a pagar en 
els seus proveïdors i creditors que no siguin de titulari-
tat pública, en un termini no superior a trenta dies na-
turals des de la data de recepció de les mercaderies o 
prestació de serveis, a menys que hagi arribat un pacte 
entre les dues parts, el qual, en cap cas, podrà superar 
els seixanta dies naturals.

Si legalment o en el contracte s’ha disposat un proce-
diment d’acceptació o de comprovació mitjançant el 
qual hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
serveis amb el que disposa el contracte, la durada no 
podrà excedir de trenta dies naturals a comptar de la 
data de recepció dels béns o de la prestació dels ser-
veis. En aquest cas, el termini de pagament serà de 
trenta dies després de la data en què té lloc l’accep-
tació o verificació dels béns o serveis, fins i tot enca-
ra que la factura o sol·licitud de pagament s’hagi rebut 
abans de l’acceptació o verificació.

Article 4. Previsió de tresoreria per pagament 
A proveïdors i creditors

Es modifica l’article 31.4 del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, incorporant 
un nou apartat

«4». S’adjuntarà al Projecte de llei de pressupostos la 
documentació següent: 

i) Pla de Pagament a proveïdors que permeti complir 
amb el que estableix la Llei catalana de morositat. 
Aquest Pla de Pagament a proveïdors i creditors haurà 
de ser una previsió dels fluxos d’efectiu de la Genera-
litat de Catalunya durant aquell any pressupostari per 
tal de poder complir amb els compromisos de paga-
ment amb els proveïdors i creditors.

Article 5. Incompliment de pagament

La Generalitat de Catalunya i tots els seus ens depen-
dents es comprometen a fer efectiu, a partir del primer 
dia d’incompliment de termini amb qualsevol paga-
ment a un proveïdor o creditor, la suma dels interessos 
de demora determinats pel Banc Central Europeu a la 
seva més recent operació de finançament efectuada 
abans del primer dia del semestre natural que es tracti 
de més de vuit punts percentuals.

Així mateix, s’estableix una indemnització per import 
de 45 euros, la qual s’haurà d’incorporar a la suma del 
deute pendent de pagament. Aquesta indemnització es 
farà efectiva en cas d’impagament per part de l’admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens 
dependents.

A més, el creditor tindrà dret a reclamar al deutor una 
indemnització per tots els costos degudament acredi-
tats que hagi patit a causa de la mora d’aquest i que su-
peri la quantitat indicada en el paràgraf anterior.
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Article 6. Obligacions del proveïdor i creditor

1. Per tal que el proveïdor o creditor pugui reclamar el 
pagament del seu dret de crèdit, haurà d’haver com-
plert amb les seves obligacions d’entrega de béns o 
prestació de serveis d’acord amb el que s’hagi acordat 
amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o 
qualsevol dels seus ens dependents.

2. Els proveïdors hauran d’enviar la factura o docu-
ment que demostri el deute pendent de pagament en 
el corresponent domicili de l’ens de l’administració de 
la Generalitat de Catalunya, abans que es compleixen 
trenta dies a comptar de la data de recepció de les mer-
caderies o de la prestació de serveis.

Article 7. Compromís de l’administració

1. Els proveïdors o creditors, un cop enviada la corres-
ponent factura a qualsevol dels ens de l’administració 
pública de la Generalitat de Catalunya, en cas d’haver 
passat el termini de trenta dies o un termini superior 
en aquest per pacte entre les parts sense superar els 
seixanta dies naturals, en cas que l’administració no 
respongui en un termini de trenta dies un cop trans-
corregut el termini de pagament conforme amb el seu 
no reconeixement, aquest deute s’entendrà com reco-
negut fent-se efectius els corresponents interessos de 
demora i indemnització des del moment que hagi finit 
el termini de pagament.

2. La Intervenció de la Generalitat de Catalunya pre-
sentarà un informe trimestral, el qual, es remetrà als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, on 
s’informarà detalladament de les quantitats que hagin 
entrat en mora així com dels terminis mitjans de paga-
ment per par del conjunt d’ens que conformen la Gene-
ralitat de Catalunya.

3. El Govern de la Generalitat podrà establir noves po-
lítiques de recepció de documents i factures de paga-
ments pendents de pagament, havent de ser informats 
diligentment els seus proveïdors i creditors.

Article 8. Administracions locals

La Sindicatura de Comptes analitzarà la morositat dels 
diferents ens que conformen l’Administració local de 
Catalunya, informant al Parlament sobre els terminis 
de pagament.

Article 9. Codi anti-morositat

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova-
rà un Codi anti-morositat, el qual, haurà de ser sig-
nat per: 

a) Totes aquelles societats de caràcter privat que pro-
veeixin qualsevol tipus de bé o servei amb uns imports 
superiors a 3.000 euros anuals envers qualsevol dels 
ens de la Generalitat de Catalunya, 

b) Totes aquelles societats de caràcter privat que vul-
guin participar en concursos públics o similars de la 
Generalitat de Catalunya.

c) Aquelles societats de caràcter privat que signin con-
venis, contractes o similars de caràcter pecuniari amb 
qualsevol dels ens que conformen l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

2. S’acumularan aquells imports en relació a qualsevol 
dels ens que conformen l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya part de les societats de caràcter pri-
vat que mantinguin relació nominal, de capital, orgà-
nica, filial o de personal entre elles.

3. La signatura del Codi anti-morositat, un cop signat, 
serà d’obligat compliment per part de les societats de 
caràcter privat signatàries.

4. El Govern de la Generalitat establirà, a través d’un 
Reglament, mecanismes per tal de confirmar el com-
pliment del Codi anti-morositat per part de les soci-
etats de caràcter privat que mantinguin relació a tra-
vés de concursos, convenis, contractes o similars, així 
com en relació a la prestació de serveis i provisió de 
bens envers el conjunt d’ens que conformen la Genera-
litat de Catalunya.

5. El no compliment del Codi anti-morositat per part 
de les societats de caràcter privat signatàries, podrà 
comportar la finalització de les relacions de provisió 
de béns i serveis així com dels acords signats de ca-
ràcter pecuniari en relació a l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya d’acord amb el que determini el 
Reglament sancionador aprovat per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya.

6. El Govern de la Generalitat de Catalunya haurà 
d’establir un Reglament sancionador en relació a l’in-
compliment del Codi anti-morositat.

Disposició addicional única

El Govern, a proposta conjunta del Departament d’Eco-
nomia i Finances, ha d’aprovar les disposicions de des-
plegament d’aquesta llei que siguin necessàries, en el 
termini de 6 mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o in-
ferior que s’oposin a aquesta llei o que la contradiguin.

Disposicions finals 

Primera. Repercussions econòmiques 

Les possibles repercussions econòmiques que impli-
qui l’entrada en vigor d’aquesta llei, seran exigibles en 
el proper exercici pressupostari.
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Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca; Ma Dolors Mont-
serrat i Culleré; María José García Cuevas; Eva García 
Rodríguez; Dolors López Aguilar; Marisa Xandri Pu-
jol; Alícia Alegret i Martí; Manuel Reyes López; Ra-
fael Luna Vivas; José Antonio Coto Roquet; Juan Bau-
tista Milián Querol; Rafael López Rueda; Jordi Roca 
Mas; Sergio Santamaría Santigosa; Fernando Sánchez 
Costa; Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 3/2013, del 25 de juny, sobre el 
règim de millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal funcio-
nari al servei de l’Administració de justícia a 
Catalunya
Tram. 203-00007/10

Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Reg. 26271 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

Acord: La Mesa del Parlament, el dia 2 de juliol de 
2013, ha pres coneixement del Decret llei 3/2013, de 
25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal funci-
onari al servei de l’Administració de justícia de Cata-
lunya publicat al DOGC 6405, i ha manifestat que el 
termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 136 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 28 de juny de 2013.

A la Mesa del Parlament

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

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del dia 25 de juny de 2013, s’ha pres, entre d’al-
tres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia s’aprova la ini-
ciativa SIG13JUS0822 Projecte de decret llei sobre el 
règim de millores de la prestació econòmica d’inca-

pacitat temporal del personal funcionari al servei de 
l’Administració de justícia a Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro el present certificat a Bar-
celona el 25 de juny de 2013.

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

Decret llei 3/2013, de 25 de juny, sobre el 
règim de millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal funcionari 
al servei de l’Administració de justícia a 
Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat 
i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pro-
mulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

L’article 103 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
estableix que correspon a la Generalitat la competèn-
cia normativa sobre el personal no judicial al servei de 
l’Administració de justícia, dins el respecte a l’estatut 
jurídic d’aquest personal que estableix la Llei orgànica 
del poder judicial, així com la competència executiva 
i de gestió, en els termes que preveu el mateix article 
103.

Mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 de juliol, 
i 441/1996, d’1 de març, es van traspassar de l’Admi-
nistració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya les 
funcions i els serveis en matèria de mitjans materials i 
econòmics i de mitjans personals al servei de l’Admi-
nistració de justícia, funcions i serveis que es van atri-
buir al Departament de Justícia pel Decret 129/1996, 
de 16 d’abril. Actualment, les funcions relacionades 
amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva 
modernització corresponen al Departament de Justícia 
en virtut de l’article 3.12.1 del Decret 200/2010, de 27 
de desembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

El personal funcionari al servei de l’Administra-
ció de justícia en situació d’incapacitat temporal està 
subjecte al règim especial de la Seguretat Social in-
tegrat pel mutualisme judicial que regula el Text re-
fós de les disposicions legals vigents sobre el règim 
especial de la Seguretat Social del personal al servei 
de l’Administració de justícia, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2000, de 23 de juny, desplegat pel Regla-
ment del mutualisme judicial, aprovat pel Reial decret 
1026/2011, de 15 de juliol, i que gestiona la Mutualitat 
General Judicial.

Fascicle segon
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L’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de ju-
liol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostà-
ria i de foment de la competitivitat, va alterar substan-
cialment les bases sobre les quals s’articulava el règim 
de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat 
temporal del personal al servei de les administracions 
públiques, organismes i entitats que en depenen i òr-
gans constitucionals, incloent-hi el personal funciona-
ri dels cossos de personal al servei de l’Administració 
de justícia compresos a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial.

L’apartat 5 de l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, 
de 13 de juliol, habilita cada Administració publica, 
respecte del seu personal, a determinar els supòsits ex-
cepcionals i justificats degudament, en què es pugui 
assolir la plenitud retributiva en situació d’incapaci-
tat temporal per contingències comunes, i considera, 
a aquests efectes, justificats degudament els supòsits 
d’hospitalització i d’intervenció quirúrgica. Aquests 
supòsits, per tant, constitueixen l’excepció al sistema 
de millores general previst per als diferents períodes 
en què el personal pot romandre en aquesta situació i 
que, pel que fa al personal funcionari al servei de l’Ad-
ministració de justícia, regula l’apartat 4 de l’article 9.

Així mateix, l’apartat 5 de l’article 9 conté la previ-
sió que, en cap cas, els funcionaris adscrits als règims 
especials de Seguretat Social gestionats pel mutualis-
me administratiu poden percebre una quantitat infe-
rior en situació d’incapacitat temporal per contingèn-
cies comunes a la que correspongui als funcionaris 
adscrits al règim general de la Seguretat Social, inclo-
sos, si s’escau, els complements que siguin aplicables 
a aquests últims.

La Llei orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de mesu-
res d’eficiència pressupostària a l’Administració de jus-
tícia, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, va modificar l’article 
504.5, paràgraf setè, de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, per tal d’adaptar el nou règim de la presta-
ció d’incapacitat temporal i de millores del personal 
al servei de l’Administració de justícia a les previsions 
del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol. En la seva 
nova redacció, aquest apartat 5 estableix que l’òrgan 
competent ha de determinar els supòsits en què amb 
caràcter excepcional i degudament justificats es pugui 
establir un complement fins a assolir, com a màxim, el 
cent per cent de les retribucions que gaudien en cada 
moment, i afegeix que, a aquests efectes, es consideren 
en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospi-
talització i d’intervenció quirúrgica. Així mateix, esta-
bleix que en cap cas els funcionaris adscrits als règims 
especials de la Seguretat Social gestionats pel mutua-
lisme administratiu poden percebre una quantitat in-
ferior en situació d’incapacitat temporal per contin-
gències comunes a la que correspongui als funcionaris 
adscrits al règim general de la Seguretat Social, inclo-

sos, si s’escau, els complements que siguin aplicables 
a aquests últims.

La disposició transitòria sisena de la Llei orgànica 
8/2012, de 27 de desembre, va establir que les previsi-
ons d’aquest paràgraf setè de l’article 504.5 de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, entrarien en vigor quan 
l’òrgan competent determinés aquests supòsits i, en tot 
cas, en el termini màxim de sis mesos.

Escau ara identificar els supòsits excepcionals de les 
situacions d’incapacitat temporal del personal funci-
onari al servei de l’Administració de justícia destinat 
a Catalunya, que requereixen una especial protecció i 
que aconsellen la percepció del cent per cent de les re-
tribucions en situacions d’incapacitat temporal.

L’impacte positiu de l’ampliació per a aquests casos 
del règim de millores de la prestació econòmica d’in-
capacitat temporal, que incideix directament en les 
condicions de treball dels empleats públics, i la ne-
cessitat d’evitar el perjudici que representa en l’actual 
context la reducció de les retribucions davant determi-
nades situacions excepcionals d’alteració de la salut, 
justifiquen la necessitat extraordinària i urgent a què 
habilita la figura del decret llei, en els termes que pre-
veu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Per tot això, amb la negociació prèvia amb les orga-
nitzacions sindicals, en ús de l’autorització concedida 
per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el 
Govern,

Decreto

Article únic

1. El personal funcionari dels cossos al servei de l’Ad-
ministració de justícia destinat a Catalunya que percep 
les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat té dret a percebre, en situació d’incapacitat 
temporal, les retribucions i els subsidis que s’establei-
xen en la seva normativa específica.

2. Als efectes del que estableix l’article 504.5 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
són supòsits degudament justificats els següents:

a) Situacions d’incapacitat temporal de les funcionàri-
es embarassades.

b) Situacions d’incapacitat temporal derivades de vio-
lència de gènere.

c) Situacions d’incapacitat temporal que comportin 
hospitalització o intervenció quirúrgica, amb inde-
pendència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici 
de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb 
el mateix procés patològic, així com les derivades de 
processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits 
d’intervenció quirúrgica es complementaran sempre 
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que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tracta-
ments inclosos en la cartera bàsica de serveis del siste-
ma nacional de salut.

En tots els casos anteriors, la prestació econòmica re-
coneguda es complementarà, des del primer dia de la 
situació d’incapacitat temporal, fins al cent per cent 
de les retribucions tant bàsiques com complementàri-
es com, si escau, la prestació per fill a càrrec, prenent 
com a referència les que es percebien el mes anterior a 
aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

3. En la situació d’incapacitat temporal que derivi de 
contingències professionals, la retribució a percebre es 
complementarà des del primer dia, fins al cent per cent 
de les retribucions que es percebien el mes anterior al 
de causar-se la incapacitat.

4. Així mateix, en tots els casos d’incapacitat tempo-
ral, a partir del dia cent vuitanta-u i fins al vint-i-qua-
trè mes de la situació d’incapacitat temporal, el subsidi 
que el personal funcionari rep a càrrec de la Mutuali-
tat General Judicial es complementarà, sense que en 
cap cas es pugui superar el cent per cent de les retribu-
cions tant bàsiques com complementàries, com de la 
prestació per fill a càrrec, si escau.

Disposició addicional

Al personal funcionari integrat en els cossos de perso-
nal al servei de l’Administració de justícia procedent 
dels cossos de personal administratiu, auxiliar i sub-
altern a què es refereix la disposició transitòria vinte-
na de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial, que percep les seves retribucions amb càrrec 
als pressupostos de la Generalitat i que està integrat 
en el règim general de la Seguretat Social, li és aplica-
ble el règim de millores establert en aquest Decret llei 
d’acord amb el seu règim de previsió social.

Disposició transitòria

El que disposa aquest Decret llei és aplicable a les si-
tuacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir 
de la data de la seva entrada en vigor. No obstant això, 
al personal en situació d’incapacitat temporal superior 
a cent vuitanta-un dies li serà aplicable el que esta-
bleix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el 29 de juny de 2013.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compli-
ment i que els tribunals i les autoritats als quals perto-
qui el facin complir.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Artur Mas i Gavarró Germà Gordó i Aubarell
President de la Generalitat Conseller de Justícia

Antecedents del Decret llei

1. Decret llei sobre el règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal funci-
onari al servei de l’Administració de justícia a Cata-
lunya.

2. Informe justificatiu (article 38.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern).

3. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de 
la tramitació del Projecte de decret llei (article 38.3 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern).

4. Informe jurídic.

5. Peticions d’informe al Departament d’Economia i 
Coneixement i al Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals.

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos del 
Departament d’Economia i Coneixement.

7. Informe de la Direcció General de Funció Pública 
del Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals.

8. Certificat de la Mesa de negociació del personal al 
servei de l’Administració de justícia.

9. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pú-
blica.

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del programa de consultoria i suport a la 
xarxa de salut mental comunitària a l’atenció 
primària
Tram. 250-00423/10

Esmenes presentades
Reg. 20410 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20410)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar, d’acord amb el Pacte d’accés 
i resolució territorial, la millora de la resolució dels 
problemes de salut mental a l’atenció primària i con-
templar aquesta qüestió en el nou sistema de pagament 
de salut mental.»

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’acomiadament de treballadors de l’Agència 
Catalana de Notícies
Tram. 250-00425/10

Esmenes presentades
Reg. 20372; 26054 i 26572 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20372)

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

S’addiciona un apartat tercer a la proposta de resolu-
ció: 

[...]

3. A garantir que l’actual estructura de treballadors 
i treballadores de l’Agència Catalana de Notícies es 
mantingui pels propers anys, per tal d’assegurar la vi-
abilitat de l’empresa.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26054 i 26572)

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

Del punt 1

«1. A exigir a la direcció de l’ACN que li lliuri la in-
formació que justifiqui el compliment de la Moció 
7/X d’11 d’abril de 2013 del Parlament de Catalunya, 
transcorregut el termini establert pel seu compliment, 
així com que garanteixi l’estabilitat laboral dels treba-
lladors de l’ACN.»

Proposta de resolució sobre el sector del 
suro
Tram. 250-00426/10

Esmenes presentades
Reg. 26003; 26028 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CARPAMN, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26003)

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

Del punt 1

«1. Continuar potenciant les polítiques d’ajut a l’acti-
vitat surera a Catalunya, a les activitats de recerca in-
vestigació i desenvolupament que permetin consolidar 
i ampliar el seu futur com a activitat productiva i com 
a factor de desenvolupament local.»

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

Del punt 3

«3. Tot i la dificultat econòmica actual, mantenir si és 
possible els ajuts a la silvicultura del suro, fent especi-
al atenció a la sanitat vegetal, a l’augment de superfície 
en explotació i a l’impuls de la certificació forestal.»

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

Del punt 4

«4. Regular que tot el vi ecològic destinat a consum 
interior i certificat pel Consell de Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) hagi de ser tapat, preferentment, 
amb suro.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 5

«5. Mantenir, segons la disponibilitat pressupostària, 
les subvencions de la Generalitat a l’Institut Català del 
Suro a fi de consolidar-lo com a Institut de referència 
en les seves tasques de recerca, de laboratori tecnolò-
gic i de difusió del sector en el seu conjunt.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26028)

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

«4. Incentivar que tot el vi ecològic destinat a consum 
interior i certificat pel Consell de Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) utilitzi taps de suro sempre i quan 
permeti a la producció mantenir els nivells de competi-
tivitat que exigeixen els consumidors i el mercat».

Proposta de resolució sobre els mòduls de 
participació i convivència
Tram. 250-00427/10

Esmenes presentades
Reg. 26020 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26020)

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

Del punt 1

«1. Adoptar les mesures necessàries per enfortir el 
model actual dels Mòduls de Participació i Convivèn-
cia i implantar aquest model a la resta de centres pe-
nitenciaris de Catalunya d’acord amb els resultats de 
l’experiència pilot d’un any de durada que s’ha iniciat 
al CP Lledoners.»

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

Del punt 2

«2. Facilitar la col·laboració entre la subdirectora de 
Programes de Rehabilitació i de Sanitat, persona en-

carregada de dirigir aquest projecte, amb la resta de 
professionals d’aquest àmbit dels serveis centrals.»

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

Del punt 3

«3. Continuar facilitant al Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE) el ple desenvolupa-
ment d’un pla de formació específic del nou model de 
participació i convivència per als professionals peni-
tenciaris.»

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

Del punt 4

«4. Elaborar i donar a conèixer als grups parlamenta-
ris un pla d’actuació temporalitzat sobre la implanta-
ció del model de MPC un cop avaluada l’experiència 
pilot recentment iniciada al CP Lledoners.»

Proposta de resolució sobre les taxes muni-
cipals aplicables a la venda ambulant
Tram. 250-00428/10

Esmenes presentades
Reg. 26016 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 04.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26016)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar mesures reguladores a la venda no 
sedentària que garanteixin un mínim comú denomina-
dor normatiu que doni seguretat jurídica al marxants 
en el desenvolupament de la seva activitat, millori les 
condicions de treball dels professionals del sector i in-
crementi l’atractivitat i la imatge dels mercats com a 
factor de dinamització econòmica dels municipis, tot 
cercant el consens amb les entitats municipalistes i les 
entitats representatives del sector dels marxants.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ocupació per a la reinserció labo-
ral dels beneficiaris de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 250-00429/10

Esmenes presentades
Reg. 21147 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 04.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21147)

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

«[...] de la RMI, tot garantint que, un cop acabat el pla 
d’ocupació, cap participant haurà perdut drets d’accés 
a la RMI o a qualsevol altra prestació».

Proposta de resolució sobre el Memorial De-
mocràtic
Tram. 250-00430/10

Esmenes presentades
Reg. 26006 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26006)

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

Del punt 1

«1. Estudiar les previsions contingudes a l’article 53 
del Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració 
del Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals, per determinar la possible afectació de les dispo-
sicions contingudes a la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, 
del Memorial Democràtic i, si escau, procedir a la seva 
revisió.»

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

Del punt 2

«2. Realitzar les actuacions necessàries per tal de ga-
rantir la continuïtat efectiva del Memorial Democràtic 
de Catalunya com a referent nacional en polítiques pú-
bliques de memòria democràtica, en la línia de la Llei 
13/2007, de 31 d’octubre.»

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

Del punt 3

«3. Nomenar els membres de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic, així com Impulsar la celebració 
de reunions dels seus òrgans de Govern i de consulta, 
la Junta de Govern, el Consell Assessor i el Consell de 
Participació, en el termini màxim de dos mesos.»

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

Del punt 4

«4. A aprovar, en el marc de la Junta de Govern, una 
estructura administrativa del Memorial que garanteixi 
els recursos humans suficients per assegurar el com-
pliment dels objectius fundacionals i la missió de l’en-
titat establerta legalment.»

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

Del punt 5

«5. Reclamar la presentació al Govern i al Parlament de 
l’informe anual del Memorial Democràtic de l’exercici 
2012, tal com preveu l’article 16 de la Llei 13/2007, de 
31 d’octubre.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
del Memorial Democràtic i el manteniment 
de la memòria històrica
Tram. 250-00433/10

Esmenes presentades
Reg. 26053 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26053)

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

«3. Realitzar les actuacions necessàries per tal de ga-
rantir la continuïtat efectiva del Memorial Democràtic 
de Catalunya com a referent nacional en polítiques pú-
bliques de memòria democràtica, en la línia de la Llei 
13/2007, de 31 d’octubre i garantir que aquest disposi 
de recursos humans suficients per assegurar el compli-
ment dels objectius fundacionals de l’entitat.»
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Proposta de resolució sobre el trasllat dels 
interns del centre penitenciari de la Trinitat 
Vella i l’enderrocament d’aquest centre
Tram. 250-00434/10

Esmenes presentades
Reg. 19543; 26022; 26055 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CJDH, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 19543)

1 Esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt (1)

De tot el text de la proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. A fixar un calendari d’enderrocament del Centre de 
la Trinitat que no vagi més enllà del 2013 que garan-
teixi alhora l’obertura de les places en règim semiobert 
que han de substituir les d’aquest centre abans de l’en-
derrocament.

2. A estudiar l’enderrocament del Centre de la Trinitat 
conjuntament amb les entitats del barri i l’Ajuntament 
de Barcelona, per tal que els i les veïnes defineixin les 
necessitats en matèria d’equipaments.»

Motivació:

A dia d’avui hi ha a la ciutat de Barcelona tan sols 
tres centres penitenciaris oberts que han de fer front 
a tota la població reclosa que accedeix al tercer grau 
penitenciari. La manca de places en aquests centres 
fa que els interns hagin d’estar a l’espera en els mò-
duls semioberts de les presons de Brians i Quatre Ca-
mins (UMS i MESOP); centres petits i mal preparats, 
construïts amb barracons prefabricats i allunyats dels 
nuclis urbans que fan impossible el desenvolupament 
d’activitats laborals per la localització i cost del trans-
port, entre d’altres. La situació actual de manca de pla-
ces ja provoca problemes d’espera i retard en l’accés a 
les persones preses en règim de semillibertat.

La mateixa finalitat legal de la pena de privació de lli-
bertat, així com les pròpies orientacions de l’adminis-
tració penitenciària que preveu una major obertura en 
els criteris d’accés al tercer grau i la llibertat condicio-
na, són del tot incompatibles amb el tancament de les 
seccions obertes, que són unitats previstes per facilitar 
la inserció social de les persones preses. Així doncs, 
la disminució de places en aquest règim comportarà 
l’allargament del compliment tancat de la pena, aug-
mentant així el desarrelament social de les persones 
preses en contra del principi de reinserció.

Malgrat això, el barri de la Trinitat ha reclamat his-
tòricament l’enderrocament del Centre i la construc-
ció d’equipaments públics, reivindicació justificada 
per l’inacceptable dèficit perpetuat per la deixadesa de 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat des de fa 
dècades. Així doncs, cal accelerar el calendari d’en-
derrocament garantint el calendari d’obertura de no-
ves places per als règims semioberts, de tercer grau i 
llibertat condicional a la ciutat de Barcelona.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26022)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en el Pla d’equipaments penitenciaris 
2013-2020 i en el marc del Conveni signat en el seu 
moment amb l’Ajuntament de Barcelona, determini els 
futurs usos de les instal·lacions de l’antiga presó de jo-
ves del barri de la Trinitat i fixi les condicions del tras-
llat de tots els interns actuals de la presó.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26055)

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

Del punt 1

«1. Establir amb l’Ajuntament de Barcelona un nou ca-
lendari que permeti disposar d’un escenari en relació 
al trasllat de les presons de la Model i Trinitat Vella a 
la Zona Franca, facilitant la disponibilitat dels sòls per 
als nous usos previstos (equipaments, habitatge social 
i zones verdes).»

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

Del punt 2

«2. Iniciar les negociacions necessàries davant l’Ajun-
tament de Barcelona per obtenir els terrenys on ha 
d’anar ubicat el centre obert de la Zona Franca, així 
com iniciar les obres del nou centre penitenciari de Zo-
na Franca així que les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin, per tal de facilitar els trasllats dels cen-
tres de la Model i Trinitat, tot reforçant el compromís 
amb la dignitat de la població reclusa pel que fa a les 
condicions d’habitabilitat i el reforç de la reinserció.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

D’un nou punt

«3. Avançar en la redacció dels projectes arquitectò-
nics dels equipaments i dels projectes d’urbanització 
que es puguin anar executant, dividint-los en fases si 
fos necessari.»

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

D’un nou punt

«4. Dur a terme les accions necessàries per resoldre 
els conflictes existents en relació als habitatges dels 
antics treballadors de la presó de Trinitat Vella que es-
tan ocupats il·legalment.»

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per als desocupats de més de cin-
quanta anys
Tram. 250-00435/10

Esmenes presentades
Reg. 26004; 26048 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 04.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26004)

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

De la lletra a

«a) Promoure la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació 
de les persones aturades de llarga durada.»

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

De la lletra b

«b) Impulsar programes de treball i formació on aquest 
col·lectiu sigui prioritari.»

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

De la lletra e

«e) Estudiar la possibilitat d’establir un sistema de be-
ques per assistència a la formació per a persones amb 
responsabilitats familiars.»

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

De la lletra f

«f) Desenvolupar accions de suport a l’autoocupació 
mitjançant programes d’assessorament i acompanya-
ment a les iniciatives emprenedores.»

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

De la lletra h

«h) Incentivar, orientar i acompanyar a les persones 
més grans de 50 anys en la recerca de feina.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26048)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Gene ralitat a adoptar mesures urgents i específiques 
per als treballadors de 50 anys o més que es troben en 
situació d’atur de llarga durada, entre d’altres: 

– Promoure la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de 
les persones aturades de llarga durada.

– Impulsar programes de formació i treball amb prio-
ritat per als majors de 50 anys.

– Posar en funcionament un dispositiu de reconeixe-
ment de competències amb caràcter preferent.

– Desenvolupar polítiques actives específiques de qua-
lificació i requalificació professionals per a majors de 
50 anys i aturats de llarga durada

– Estudiar la possibilitat d’establir un sistema de be-
ques per assistència a la formació per a persones amb 
responsabilitats familiars.

– Desenvolupar accions de suport a l’autoocupació 
mitjançant programes d’assessorament i acompanya-
ment a la iniciativa emprenedora

– Col•laborar amb aquelles organitzacions patronals 
que desenvolupen programes d’acompanyament a par-
tir del voluntariat de persones amb experiència en la 
creació i direcció d’empreses.

– Incentivar, orientar i acompanyar a les persones més 
grans de 50 anys en la recerca de feina.»
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Proposta de resolució sobre la revisió dels 
protocols per a la gestió de les comunica-
cions dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 250-00436/10

Esmenes presentades
Reg. 19544; 26021 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 19544)

1 Esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt (1)

De tot el text de la proposta de resolució

El Parlament insta el govern a: 

1. Revisar els protocols de comunicacions als centres 
penitenciaris per tal de garantir els drets de les perso-
nes preses i les seves famílies, i a dignificar els proces-
sos per tal de no afegir un agreujant a la pena que ja 
compleixen interns i famílies.

2. Presentar al Parlament de Catalunya, abans de que 
acabi l’any un informe d’avaluació dels protocols de 
control d’accés i comunicacions als centres penitenci-
aris, així com les modificacions necessàries per digni-
ficar els processos i millorar la situació dels interns i 
les seves famílies.»

Motivació: 

La recent fuga d’un intern de la presó Model de Bar-
celona ha estat aprofitada per grups polítics i socials 
per tal de generar alarma social, i proposar mesures 
de major restricció de drets dels interns i les seves fa-
mílies en els règims de visites. Un error humà puntu-
al no pot justificar en cap cas una major restricció de 
drets als centres penitenciaris ni un enduriment d’uns 
protocols d’accés que afecten directament a la intimi-
tat i dignitat dels presos i els familiars, el què suposa 
una pena en si mateix per a aquests. Són conegudes les 
conseqüències físiques i psicològiques que provoquen 
les comunicacions als centres penitenciaris, tant per 
als interns com en les famílies, quelcom que ha estat 
avalat per nombrosos estudis sociològics i psicològics.

Actualment, els familiars han de suportat períodes 
d’espera a l’interior dels centre de 30 minuts de mit-
jana, mentre que un retard d’un sol minut en l’hora 
d’arribada suposa la pèrdua del dret de visita. Aquesta 
situació es veu agreujada pel fet que els centres es tro-
ben en llocs aïllats, sovint amb un sol autobús especial 
com a mitjà de transport, i pel fet que les famílies vé-
nen sovint des de molt lluny. S’escau doncs revisar els 
protocols existents als centres penitenciaris, però en 
cap cas per endurir-ne les condicions, sinó per facilitar 
el dret de visita als interns i a les famílies, i evitar el 
tracte denigrant que suposa haver de passar per un es-
corcoll físic, dos detectors, control d’identitat i, sovint, 

no poden portar cap objecte personal ja que les taqui-
lles de l’entrada estan trencades.

Les reaccions a un fet aïllat, doncs, no poden preval-
dre per sobre del dret dels interns i les seves famílies 
a rebre un tracte digne i a no haver de suportar con-
dicions que suposen a la pràctica una imposició o en-
duriment de la pròpia pena que compleixen. A això, 
cal afegir que les polítiques d’austeritat han conduït a 
una manca de personal en el control de les comunica-
cions, augmentant el temps d’espera de les visites, i 
un descontentament dels treballadors dels centres que 
es tradueix en un tracte inapropiat cap a les famílies 
i les persones preses. En aquest sentit, s’escau recor-
dar que la vaga dels treballadors de la presó Model de 
Barcelona que va suposar que no es fes canvi de torn 
va provocar que els presos estiguessin tancats a les cel-
les, en alguns casos sis persones en 5 metres quadrats, 
fins al migdia.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26021)

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

Del punt 1

«1. Instar el Govern de la Generalitat i, en concret, al 
seu Departament de Justícia, a continuar revisant els 
protocols existents per a la gestió de les comunicaci-
ons dels interns, que haurà d’atendre, entre d’altres 
consideracions, a les conclusions de l’expedient obert 
arrel de la fuga, durant el mes d’abril de 2013, d’un in-
tern de la Presó Model de Barcelona.»

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

Del punt 2

«2. Instar el Govern de la Generalitat, en tot cas, a 
continuar dotant a tots els centres penitenciaris cata-
lans dels mitjans materials necessaris per assegurar 
que en les comunicacions no es puguin produir errors 
en la identificació d’interns o visitants que puguin con-
duir a una fuga o a situacions de risc, garantint tant la 
seguretat dels professionals encarregats de la vigilàn-
cia i custòdia dels interns, com la dignitat i intimitat 
d’aquests darrers i de les persones que els visiten.»
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Proposta de resolució sobre la finalització 
i la posada en funcionament dels equipa-
ments de la unitat d’actuació 3 (UA3) del bar-
ri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10

Esmenes presentades
Reg. 26046 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26046)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat el 
compliment dels seus compromisos, amb la finalitza-
ció i posada en funcionament dels equipaments de la 
Unitat d’Actuació 3 (UA3) del barri del Guinardó de la 
ciutat de Barcelona, dels que n’és titular, quan les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00438/10

Esmenes presentades
Reg. 26014; 26043 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26014)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir l’atenció continuada en horari 
nocturn a la població de Montcada i Reixac, amb els 
recursos més adequats a cada cas i la capacitat de re-
solució adient.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26043)

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

«El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la 
Generalitat a estudiar l’efecte de la reducción horaria 
aplicada a las urgencias médicas nocturnas del CAP 
de Jaume I de Montcada i Reixac, i en cas que hagi es-

tat perjudicial, recuperar-lo tan aviat com les disponi-
bilitats pressupostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre el servei d’ur-
gències nocturnes del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00439/10

Esmenes presentades
Reg. 21149; 26012; 26044 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21149)

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

Del punt 4. Nova redacció

«4. Presentar una proposta de CUAP i de consultoria i 
atenció de diferents especialitats que milloren la Reso-
lució 263/IX del Parlament de Catalunya».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26012)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Garantir l’atenció continuada en horari nocturn a 
la població de Montcada i Reixac, amb els recursos 
més adequats a cada cas i la capacitat de resolució 
adient.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26044)

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

Del punt 1

«1. Estudiar l’efecte que ha tingut la reducció horària 
aplicada a les urgències nocturnes del CAP Jaume I de 
Montcada i Reixac i, en cas que hagi estat perjudicial, 
recuperar-lo tan aviat com les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin.»
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Proposta de resolució sobre la cessió d’ús 
o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil 
de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00442/10

Esmenes presentades
Reg. 26017; 26052 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26017)

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

Del punt 1

«1. A iniciar les gestions amb l’Administració de l’Es-
tat per tal d’obtenir la cessió gratuïta o d’altres fór-
mules de gestió de les casernes de la Guàrdia Civil 
que actualment es troben desús, incloent la caserna de 
Sant Vicenç dels Horts.»

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

Del punt 2

«2. A proposar la subscripció de convenis de col-

laboració amb els responsables patrimonials de les ca-
sernes de la Guardia Civil en desús i els ajuntaments 
interessats, a fi redestinar aquests immobles a habitat-
ges socials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26052)

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

Del punt 1

«1. A realitzar totes gestions amb el Govern de l’Es-
tat, d’acord amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, per obtenir la cessió d’ús o de propietat de 
l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Vicenç dels Horts per tal que pugui ser destina-
da a habitatge social de lloguer protegit o a qualse-
vol altre ús social.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«3. A realitzar les gestions necessàries perquè l’Estat 
cobreixi la totalitat de les despeses que representen les 

casernes i d’altres instal·lacions titularitat de l’Estat 
ubicades a Catalunya de les que no n’ha cedit l’ús a 
l’Ajuntament o a la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre la planificació 
sanitària del Baix Llobregat per al període 
2013-2020 i sobre l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00443/10

Esmenes presentades
Reg. 26013; 26045 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26013)

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

Del punt 1

«1. Presentar, en el termini de sis mesos, la planificació 
sanitària i reordenació hospitalària del Baix Llobregat 
que inclogui: 

a. El rol de l’Hospital Viladecans com a referència de 
proximitat mèdic-quirúrgic a Viladecans, Castellde-
fels, Gavà, Begues i Sant Climent de Llobregat, con-
cretant l’activitat assistencial i pressupost 2013-2016.

b. El model de cooperació sanitària i sociosanitària 
en xarxa territorial del sector sanitari Baix Llobregat 
Centre - Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.»

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

Del punt 3

«3. Presentar, un cop definida la planificació sanitària 
del Baix Llobregat, davant dels alcaldes, les entitats i 
els agents implicats del territori el pla per Hospital de 
Viladecans i el Pla del Delta del Llobregat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26045)

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

Del punt 2

«2. Aprovar el projecte executiu d’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans i prioritzar-ne la construcció tan 
aviat com les disponibilitats pressupostàries ho perme-
tin.»
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
contracte programa amb els agents econò-
mics i socials sobre la incidència dels ajus-
taments i la reversió dels sacrificis econò-
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10

Esmenes presentades
Reg. 21150 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21150)

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

Es substitueix tota la proposta de resolució per el re-
dactat següent: 

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

a) L’aplicació de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera i la Llei 6/2012 del 17 de maig d’Estabilitat Pres-
supostària ha tingut efectes negatius sobre l’estat del 
benestar i l’economia de Catalunya, atès que afegeixen 
un grau excessiu d’inflexibilitat en les finances públi-
ques de la Generalitat.

2. El Parlament insta el Govern a: 

a) Derogar la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat 
pressupostària, per tal de poder garantir el finança-
ment de l’estat del benestar i les polítiques de reactiva-
ció econòmica.

b) Garantir que tots els infants mengin dos àpats com 
cal al dia tots el dies de l’any. Assegurant que les be-
ques del menjador escolar i els berenars dels cen-tres 
oberts i de lleure infantil que esdevindran un dret en 
funció de la situació econòmica de la família

c) Ajudar a les famílies vulnerables amb fills petits, am-
pliant l’ajut a famílies amb rendes inferiors a 35.000 
euros l’any.

d) Becar les escoles bressol a totes les famílies que no 
hi tinguin accés per motius econòmics tot i tenir la pla-
ça assignada.

e) Reformar la RMI en el termini de 3 mesos. Garantint 
que cap persona en cerca activa de feina sense recur-
sos es queda sense ajut en la seva inserció laboral

f) Tramitar al Parlament la Iniciativa Legislativa Po-
pular de la renda garantida de ciutadania.

g) Evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econò-
mics i la mesura concreta de Prestacions Urgents per a 
Persones en risc de desnonament o desnonades, asse-
gurant que aquests ajuts arriben a un mínim de 10.000 
famílies.

h) Destinar 200 milions d’euros a Plans d’ocupació lo-
cals (POL) en col·laboració amb els ajuntaments i en-
titats socials, prioritzant aquells adreçats als següents 
col·lectius: joves, (dones), aturats de llarga durada o 
majors de 55 anys. D’aquesta manera estimem que es 
podria donar ocupació durant sis mesos a més de 30 
mil persones.

i) Tramitar al Parlament el Contracte Programa per tal 
que es pronunciï respecte d’aquest en els termes que 
estableix l’article 148 del Reglament del Parlament.

Proposta de resolució sobre la devolució de 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat destinada a Spa-
nair
Tram. 250-00449/10

Esmenes presentades
Reg. 26025; 26050 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26025)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer el se-
guiment del conveni signat entre la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Barcelona el 30 de novembre 
de 2011 per a la promoció econòmica i consolidació de 
Barcelona i la seva àrea d’influència com una destina-
ció de referència en turisme, per tal d’impulsar actua-
cions i projectes d’interès municipal.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26050)

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

«1) Proposar a l’Ajuntament de Barcelona deixar sen-
se efecte la devolució pactada dels 25 milions d’euros 
d’aportació municipal al conveni de promoció de la 
ciutat de Barcelona que comportava ajuts a Spanair 
a canvi d’inversions ja realitzades amb anterioritat al 
conveni signat a tal efecte.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«3) Presentar al Parlament de Catalunya qualsevol altre 
conveni amb ajuntaments catalans que comporti el re-
torn d’un deute amb inversions o obres ja realitzades.»

Proposta de resolució sobre el projecte de 
regadiu del canal Xerta-Sénia
Tram. 250-00450/10

Esmenes presentades
Reg. 26005 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 28.06.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26005)

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

Del punt 4

«4. Cercar les formules econòmiques amb la comuni-
tat de regants, amb l’empresa subministradora d’ener-
gia elèctrica, per tal de posar en funcionament el 
regadiu de la primera fase buscant facilitats de finan-
çament als pagesos per fer les obres de transformació i 
procurant un cost de l’energia i de l’aigua sostenible.»

Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
tramitació del projecte d’un centre de tele-
comunicacions al cim de Sant Mateu, a Pre-
mià de Dalt
Tram. 250-00451/10

Esmenes presentades
Reg. 26015 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 04.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26015)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a complir amb l’avantprojecte i l’estudi d’im-
pacte ambiental i paisatgístic de la tramitació del pro-
jecte d’un centre de Telecomunicacions a Sant Mateu 
(Maresme) a fi de preservar l’entorn natural i paisat-
gístic de l’ermita de Sant Mateu.»

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres del centre d’atenció primària UA3 
al barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00454/10

Esmenes presentades
Reg. 26011 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26011)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a iniciar les actuacions necessàries perquè es 
reprenguin immediatament les obres de tancament i 
finalització del Centre d’Atenció primària de Salut de 
l’Illa d’Equipaments del mercat del Guinardó (Unitat 
d’Actuació 3 - UA3), i posteriorment, un cop finalit-
zades les obres, el Departament de Salut faci el tras-
llat de la dotació material i de personal des del Centre 
d’Atenció Primària de Salut de Maragall dins el primer 
semestre de 2013.»

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’una parada d’ambulàncies medicalitzades 
al CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00455/10

Esmenes presentades
Reg. 21148; 26010 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 21148)

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

«[...] CAP de la Guineueta, dins l’avaluació dels ser-
veis d’atenció d’urgències (atenció primària, CUAPs, 
hospital aguts, 061-112, atenció transport sanitari ur-
gent) de la ciutat de Barcelona i districte d’Horta-Gui-
nardó».
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26010)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir una base d’ambulàncies, per al tras-
llat de pacients urgents, de suport vital bàsic, al CAP 
de la Guineueta.»

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26066; 
26603; 26730).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26067; 
26604; 26731).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26068; 
26605; 26732).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26069; 
26606; 26733).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26070; 
26607; 26734).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26071; 
26608; 26735).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26072; 
26609; 26736).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26610; 26737).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26073; 
26611; 26738).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26074; 
26612; 26739).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26075; 
26569; 26740).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport escolar per als alumnes de l’Esco-
la Herois del Bruc i de l’Institut Guinovarda, 
de Piera
Tram. 250-00478/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26076; 
26613; 26741).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26614; 26742).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26077; 
26615; 26743).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26078; 
26616; 26744).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26079; 
26617; 26745).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26080; 
26618; 26746).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26081; 
26619; 26747).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parla-
mentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26570; 26620; 26748).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26082; 
26621; 26749).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26083; 
26622; 26750).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26084; 
26623; 26751).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26085; 
26631; 26752).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26086; 
26630; 26753).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 co-
operatives i altres entitats agràries
Tram. 250-00491/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26087; 
26629; 26754).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26088; 
26628; 26755).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26089; 
26627; 26756).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26090; 
26626; 26757).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26091; 
26625; 26758).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26092; 
26624; 26759).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26093; 
26632; 26760).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26094; 
26633; 26761).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.



8 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 67

Proposta de resolució sobre la creació de 
centres logístics i de distribució de merca-
deries 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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26095; 
26634; 26762).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26096; 
26635; 26763).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26097; 
26636; 26764).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26098; 
26637; 26765).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26099; 
26638; 26766).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26100; 
26639; 26767).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26101; 
26640; 26768).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26102; 
26641; 26769).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26103; 
26642; 26770).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Ajuntament de Tar-
ragona amb relació a l’Escola Oficial d’Idi-
omes
Tram. 250-00508/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26104; 
26643; 26771).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26105; 
26644; 26772).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26106; 
26645; 26773).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26107; 
26646; 26774).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26108; 
26647; 26775).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26109; 
26648; 26776).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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. 26727).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26110; 
26649; 26777).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26111; 
26650; 26778).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26112; 
26651; 26779).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26113; 
26652; 26780).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parla-
mentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26571; 26653; 26781).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 de Convergència i Unió 
(reg. 26728).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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. 26114; 26782).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26115; 
26654; 26783).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26116; 
26655; 26784).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26117; 
26656; 26785).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26118; 
26657; 26786).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26119; 
26658; 26787).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26120; 
26659; 26788).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26121; 
26660; 26789).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.

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 Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26122; 
26661; 26790).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 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 de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 26729; 26791).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.07.2013 al 05.07.2013).
Finiment del termini: 08.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament 
del procediment d’acreditació i vigència de 
la condició de beneficiari de descomptes 
per a usuaris del túnel del Cadí
Tram. 250-00615/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 25734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada, Dionís Guiteras 
i Rubio, diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, 
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Túnel del Cadí constitueix una infraestructura de-
cisiva per al creixement econòmic i social del territori 
del seu entorn. La seva integració en la xarxa trans-
europea (E-09) el configura com a un dels principals 
eixos viaris. Alhora, el túnel incideix de forma directa 
en la connectivitat local d’ambdós costats, condiciona 
la mobilitat dels usuaris residents en els municipis més 
propers i determina la connectivitat i interrelació dels 
ciutadans i dels municipis de les comarques del Ber-
guedà, de la Cerdanya i de l’Alt Urgell.

La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de 
la societat concessionària, ha adoptat en els darrers 
anys diverses mesures, amb la finalitat d’afavorir l’ús 
d’aquesta infraestructura. En aquesta direcció, mit-
jançant el Decret 244/1999, de 6 de setembre, es va 
aprovar l’aplicació d’un descompte específic per a les 
persones físiques, amb residència habitual i permanent 
als municipis de les comarques abans indicades i que 
des d’aleshores ha tingut un efecte directe positiu en la 
millora de la mobilitat local.

Posteriorment es va aprovar el Decret 651/2006, de 
27 de desembre, pel qual s’aprova el sistema de des-
comptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, 
residents a qualsevol dels municipis de les comarques 
del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt Urgell. Aquest 
Decret preveia com a únic requisit per a ser beneficiari 
el fet d’estar empadronat en algun municipi de les co-
marques esmentades.

L’any 2011, i mitjançant el Decret 425/2011, de 27  
de desembre, es modifica el Decret 651/2006, de 27 de  
desembre introduint modificacions en el siste- 
ma d’acreditació de la residència que dóna dret a la bo-
nificació, afegint altres dades acreditables com són la 

situació laboral, la certificació d’estar al corrent de les 
obligacions impositives municipals, certificat de l’en-
titat bancària a través de la qual es fa el pagament i la 
còpia del carnet de conduir vigent.

A més l’acreditació ha de ser renovada cada 12 mesos.

Igualment han quedat excloses de la bonificació per-
sones que residint en municipis d’aquestes comarques 
no poden acreditar condicions vinculades a la situació 
laboral. Segurament la mesura ha esdevingut eficient 
per a evitar els casos de frau, i l’aplicació de bonifi-
cacions s’ha ajustat a la realitat però aquest model di-
ficulta les acreditacions, tot i la participació dels con-
sells comarcals en la tramitació

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– La millora del procediment d’acreditació i vigència 
de la condició de beneficiari del sistema de descomp-
tes per als usuaris habituals del túnel del Cadí resi-
dents a qualsevol dels municipis de les comarques del 
Berguedà de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, aprovat pel 
Decret 425/2011, de 27 de desembre, de modificació 
del Decret 651/2006, de 27 de desembre en un termini 
de sis mesos.

– L’adequació i en el seu cas la modificació del pro-
pi Decret, pel que fa als actuals requisits d’acreditació 
del beneficiari, d’aquelles situacions personals especí-
fiques de determinats col·lectius, com el de persones 
discapacitades, sense perjudici de l’acreditació de la 
vigència de la resta de requisits generals i la condició 
de resident a qualsevol dels municipis de les comar-
ques del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt Urgell.

– Modificar la vigència de la condició de beneficia-
ri del sistema descomptes per als usuaris habituals a 
36 mesos, tot estudiant la viabilitat de noves fórmules 
d’acreditació.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Rosa Amorós i Capdevila; Dionís Guiteras i Rubio; 
Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats; Marta Rovira i 
Vergés, portaveu, del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la inclusió de 
trens semidirectes entre Barcelona i Man-
resa en el contracte de servei 2013-2015 de 
Renfe per a la gestió de rodalia
Tram. 250-00616/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el contracte de servei públic 2013-2015 amb Renfe per 
la gestió de rodalies i regionals per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Exposició de motius

El Departament de Territori i Sostenibilitat i REN-
FE han tancat el passat dilluns 17 de juny el nou con-
tracte de servei públic 2013-2015 per a la gestió de 
Rodalies i Regionals, en la reunió de l’Òrgan Mixt de 
Coordinació Generalitat-Renfe Operadora, que incor-
pora, com a principals novetats, un pla d’actuacions 
per a millorar la qualitat del servei per valor de 165 
milions.

La línia R4, especialment en el tram Manresa-Barce-
lona, presenta moltes deficiències, per exemple, la du-
rada del viatge és la mateixa que fa cent anys. Això 
cal sumar l’estat d’abandonament de les estacions de 
Manresa, Sant Vicenç de Castellet o Castellbell i el 
Vilar, entre d’altres.

El Consorci Viari de la Catalunya Central, format per 
la Cambra de Comerç de Manresa, el Montepío de 
Conductors i les forces polítiques amb representació a 
la comarca del Bages, entre altres, fa temps que treba-
lla en la millora de les comunicacions, viàries i ferro-
viàries, de la comarca amb Barcelona.

El Govern de la Generalitat, representat pel seu Con-
seller de Territori i Sostenibilitat, es coneixedor de les 
mancances de les comunicacions en aquesta comarca 
així com les seves reivindicacions, es per això sorpre-
nent que en aquest contracte per la gestió de Rodalies 
no hi hagi cap millora per a la línia R4, especialment 
pel tram entre Manresa a Barcelona.

Tot i que hi ha millores que depenen d’inversions que 
ha de fer el Ministeri de Foment, com el túnel de Mon-
cada, que facilitaria escurçar de forma substancial el 

trajecte entre Manresa a Barcelona, les reclamacions 
que es fan de forma unànime des de la comarca del 
Bages han quedat oblidades fins al 2015. El Govern de 
la Generalitat ha tornar a perdre una oportunitat de fer 
una millora important en les comunicacions d’aquesta 
comarca.

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

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el govern a: 

Primer: Incloure en el contracte de servei 2013-2015 
amb Renfe per la gestió de Rodalies trens semi-direc-
tes entre Manresa a Barcelona en les hores de màxima 
afluència d’usuaris i usuàries.

Segon: Acordar amb els agents econòmics i socials, 
representats al Consorci Viari del Bages les millores 
que estimen, fruit del coneixement de les necessitats 
detectades a nivell social, econòmic i empresarial per 
ser incloses en aquest contracte.

Tercer: Instar el Ministeri de Foment la redacció del 
projecte i realització de les obres del túnel de Montca-
da que facilitaria escorçar el trajecte entre Manresa a 
Barcelona.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Salvador Milà i Sol-
sona; Laura Massana Mas, diputats, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre l’emissió de se-
nyals acústics que permetin identificar les 
intervencions dels Mossos d’Esquadra en 
les manifestacions
Tram. 250-00617/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Una de les funcions del Cos dels Mossos d’Esquadra 
és garantir la seguretat de les persones i béns en l’espai 
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públic i l’ordre públic. Per aquesta finalitat, els agents 
que tenen encomanada aquesta funció desenvolupen 
la seva actuació d’acord amb un protocol. A mesura 
que s’incrementa la intensitat i la gravetat del desordre 
públic, els agents executen un seguit d’actuacions per 
restablir el referit ordre públic.

Entre aquestes actuacions, els agents abans de proce-
dir a la utilització de mesures que comporten l’ús de la 
força avisen a través d’altaveus als ciutadans que han 
d’abandonar l’espai i l’actitud que mantenen.

La pràctica en aquesta funció fa veure, i així ho mani-
festen els propis agents a través dels seus representants 
sindicals, que en ocasions els ciutadans no escolten o 
no entenen prou bé els anuncis que es transmeten per 
megafonia.

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. Valorar la substitució i/o complementar els avisos 
que reben pels altaveus els ciutadans que participen en 
manifestacions i/o concentracions per tal que marxin 
d’un espai concret o no mantinguin determinada acti-
tud amb un senyal acústic concret que permeti a tots 
els ciutadans identificar-lo amb una intervenció dels 
Mossos d’Esquadra en ordre públic.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, a la Comissió 
d’Interior d’aquesta Cambra un informe sobre les con-
clusions de la proposta del punt anterior i si, de forma 
motivada, adopta o no la mesura.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la formació dels 
mossos d’esquadra
Tram. 250-00618/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Cos dels Mossos d’Esquadra té com a funcions la 
seguretat ciutadana i ordre públic, policia administra-
tiva, policia judicial i investigació criminal, policia de 
seguretat viària i trànsit i policia en matèria d’emer-
gències i protecció civil.

L’exercici d’aquestes funcions requereix d’un alt ni-
vell de formació i, en molts ocasiones, d’una formació 
molt especialitzada. Aquesta formació no s’adquireix 
només en el moment d’ingressar al cos o en les res-
pectives unitats especialitzades sinó és imprescindible 
que s’imparteixi al llarg de tota la carrera dels agents 
del Cos.

De forma majoritària, en seu parlamentaria, els re-
presentants sindicals dels agents del Cos dels Mossos 
d’Esquadra van manifestar l’existència de deficiències 
en el pla de formació dels agents dels Mossos d’Esqua-
dra, que s’intensificava en determinades unitats.

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. Presentar davant de la Comissió d’Interior, en el ter-
mini de tres mesos, un informe que avaluï, quantitati-
va i qualitativament, la formació que reben els agents 
dels Mossos d’Esquadra. L’avaluació haurà de tenir un 
nivell de detall suficient per avaluar la formació que 
reben els agents en les diverses especialitats i unitats 
operatives.

2. Incrementar l’oferta de formació que reben els 
agents dels Mossos d’Esqudra en el pla de formació 
per a totes les unitats del Cos.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’equipament 
de les unitats de l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00619/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Les unitats de l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
(ARRO) tenen una paper fonamental en el manteni-
ment de l’ordre públic arreu de Catalunya. Prop d’un 
miler d’agents composen aquestes unitats.

El Govern de la Generalitat ha reconegut la necessi-
tat d’una major integració de les unitats regionals a les 
funcions desenvolupades per les unitats d’ordre públic 
per millorar la capacitat operativa de la policia.

Per l’especificitat de les seves funcions, la representa-
ció sindical dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
ha manifestat la necessitat de millorar l’equipament 
d’aquestes unitats així com la formació dels agents que 
les composen.

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. Presentar, en el termini de tres mesos, davant de la 
Comissió d’Interior un informe d’avaluació de l’actual 
equipament del que disposen les unitats de l’Àrea Re-
gional de Recursos Operatius (ARRO) així com una 
proposta de millora de l’esmentat equipament, una va-
loració del seu cost i una proposta de calendari per la 
seva adquisició.

2. Incloure en el informe del punt anterior una avalua-
ció de la formació que reben els agents d’aquestes uni-
tats que incorpori una proposta de millora de la forma-
ció així com un calendari per la seva implementació.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el sistema de 
provisió de les unitats de l’Àrea de la Briga-
da Mòbil i de la Unitat Central d’Informació 
en Ordre Públic dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00620/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Per garantir la seguretat i l’ordre públic arreu de Ca-
talunya és essencial, entre d’altres, el treball que duen 
a terme les unitats de l’Àrea de Brigada Mòbil (ABM) 
així com la Unitat Central d’Informació en Ordre Pú-
blic (UCIOP).

En seu parlamentària, la representació sindical dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra van assenyalar 
les mancances del sistema de provisió d’aquestes uni-
tats. Pel que fa a les unitats de l’Àrea de Brigada Mòbil 
(ABM) per la gran utilització de la figura de la comis-
sió de serveis. Envers la Unitat Central d’Informació 
en Ordre Públic (UCIOP), perquè en moltes ocasions 
els agents que intervenen en desordres públics en el 
marc d’aquesta unitat provenen d’altres que no tenen 
l’exigència d’especialitat d’aquesta unitat.

El propi Govern de la Generalitat ha expressat la ne-
cessitat de millorar els recursos la Unitat Central d’In-
formació en Ordre Públic (UCIOP) i de les unitats a 
l’Àrea de Brigada Mòbil (ABM).

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. Presentar un informe, davant de la Comissió d’Inte-
rior, d’avaluació del sistema de provisió d’agents a les 
unitats de l’Àrea de Brigada Mòbil (ABM) i de Unitat 
Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP) i una 
proposta de millora per garantir una major estabilitat, 
formació i especialització dels agents que les compo-
sen.

2. Promoure que els agents que composen la Unitat 
Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP) dispo-
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sen de la formació específica necessària per realitzar 
les seves funcions i evitar rotacions innecessàries que 
no permetin assolir els agents l’alt grau d’especialitza-
ció que requereixen.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Aquests dies hem tingut la notícia que l’equip tècnic 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia ha de tancar per manca de finançament de 
les administracions públiques catalanes.

L’equip tècnic de la Taula facilita i impulsa tota la tas-
ca que aquesta porta a terme, per la qual cosa, la seva 
desaparició hipoteca greument el futur d’aquest espai 
català de concertació, únic a Catalunya i Europa per 
la implicació de la societat civil i de les institucions, 
després de 12 anys de tasca creixent i ininterrompuda 
a Catalunya i, de retruc, a Colòmbia.

L’equip tècnic de la Taula ha treballat fermament du-
rant una dècada perquè algun dia pogués arribar el 
que, precisament ara, està vivint Colòmbia: un procés 
de pau. Una solució política negociada que la Taula di-
fícilment podrà acompanyar.

La Taula ha organitzat 11 edicions seguides de les 
Jornades sobre Colòmbia. Ha organitzat, fa només 3 
setmanes, la Mesa Europea de Pau al Parlament de 
Catalunya, una de les 4 Meses europees per la pau a 
Colòmbia que s’han fet a Europa, amb la participació 
del Congrés de la República colombiana, per recollir i 

traslladar a la mesa de negociacions de L’Havana les 
propostes de l’exili i l’emigració colombiana. La Mesa 
es va cloure en un acte solemne que va acollir i inau-
gurar la Presidenta d’aquella institució, Núria de Gis-
pert.

L’equip tècnic ha rebut, escoltat i acompanyat en tots 
aquests anys a centenars de persones que treballen 
amb el mateix objectiu de pau amb justícia social que 
té la Taula: defensores i defensors de drets humans, re-
presentants del moviment social, sindicalistes, acom-
panyants internacionals o ciutadans i ciutadanes anò-
nims que pensen que la pau i els drets humans són més 
necessaris que mai en una Colòmbia colpejada per un 
despietat i llarguíssim conflicte social i armat.

L’actual manca de suport de les administracions pú-
bliques catalanes a la pervivència de la Taula Catala-
na per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia sembla 
respondre a una política pública de desentendre’s de la 
cooperació amb aquest país en un moment tan trans-
cendental.

El Parlament de Catalunya va aprovar el juliol passat 
la resolució 732/IX en què, a més de valorar molt po-
sitivament el treball que desenvolupa la Taula, insta el 
Govern de la Generalitat i la resta d’institucions a se-
guir donant-li tot el suport econòmic i polític. Aquesta 
resolució –aprovada per unanimitat dels grups parla-
mentaris de la Comissió de Cooperació i Solidaritat– 
no ha estat tinguda en compte.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

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

2) Continuar donant suport institucional i econòmic a 
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Co-
lòmbia per tal de garantir-ne la continuïtat.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la destinació 
d’una part del fons per la taxa turística a 
projectes turístics i de patrimoni cultural
Tram. 250-00622/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El passat 10 de juny es va constituir la Comissió del 
Fons per al Foment del Turisme, l’òrgan que propo-
sa les directrius d’actuació dels recursos procedents de 
l’Impost sobre les estades en establiments turístics i 
que revertiran en la promoció, la modernització i la 
millora del sector turístic català.

El Fons per al Foment del Turisme es nodreix dels re-
cursos generats per l’aplicació de l’Impost sobre les 
estades en establiments turístics que funciona des 
del passat 1 de novembre. En els cinc primers mesos, 
s’han recaptat 8,4 milions d’euros. D’aquest import, el 
30% es destina a les administracions locals amb la fi-
nalitat de finançar actuacions concretes en l’àmbit de 
la promoció turística. En aquest bloc, tenen una consi-
deració especial la ciutat de Barcelona i la Val d’Aran.

El 70% restant el gestiona la Generalitat per impulsar 
la promoció turística; el desenvolupament d’infraes-
tructures turístiques; la creació i la millora dels pro-
ductes turístics; el turisme sostenible i responsable; i la 
protecció i millora dels recursos turístics.

Segons va indicar el conseller d’Empresa i Ocupació, 
les previsions de recaptació per l’aplicació de l’impost 
turístic per aquest any 2013 se situen en uns 42 mili-
ons d’euros. D’aquests, 14 milions seran pels ajunta-
ments que els hauran d’invertir seguint criteris de pro-
moció turística. Els 28 milions restants els gestionarà 
la Generalitat, dedicant 11 milions a la millora dels 
recursos i els productes turístics; 6,5 milions d’euros 
a infraestructures com ara estacions d’esquí, Fórmu-
la 1 i operadors aeris; i finalment, 10,5 milions d’eu-
ros destinats a l’Agència Catalana de Turisme per a fer 
promoció turística.

La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics preveu en el 

seu article 116 que «Els recursos del Fons per al fo-
ment del turisme s’han de destinar a projectes o actu-
acions que persegueixin algun dels objectius següents: 

a) [...]

b) L’impuls del turisme sostenible responsable i de 
qualitat i la protecció, preservació recuperació i millo-
rament dels recursos turístics.»

Donat que el patrimoni cultural, ja sigui natural, ar-
queològic, arquitectònic, industrial, gastronòmic, de 
cultura popular o tradicional, els museus i centres de 
creació... són sovint mencionats i referenciats com a 
recurs turístic, 

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
un percentatge en els criteris de la destinació dels fons 
per la taxa turística per projectes o actuacions de pro-
tecció, preservació, recuperació i millorament dels re-
cursos turístics, la inversió en projectes de patrimoni 
cultural (natural, arqueològic, arquitectònic, industri-
al, gastronòmic, de cultura popular o tradicional), in-
corporant en la promoció turística els museus locals i 
centres d’interpretació de la cultura popular i tradici-
onal.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el trasllat de lí-
nies d’investigació dels centres de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de 
Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00623/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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-
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gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Des de 1985 la missió dels centres de l’IRTA de Lleida 
i Cabrils ha estat la de contribuir a la modernització, 
competitivitat i desenvolupament sostenible dels sec-
tors agrari, alimentari i aqüícola; millorar el proveï-
ment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors 
i, en general, millorar el benestar de la població.

Des de la seva creació, ha anat creixent la xarxa de 
centres de R+D+I que componen l’IRTA, fins arribar 
a un total de 18 centres propis o consorciats. El Centre 
de Recerca Agrigenòmica (CRAG) (a Bellaterra) i el 
Centre de Torre Marimón (a Caldes de Montbui) són 
uns dels darrers centres que s’han incorporat a aques-
ta xarxa de centres. L’IRTA vol fer molts esforços per 
recolzar aquests dos centres, però pagant un preu molt 
elevat: debilitar altres centres amb una llarga història 
i amb sinèrgies molt importants pel territori, com són 
els centres de l’IRTA a Lleida i el centre de l’IRTA a 
Cabrils.

En relació al Centre de l’IRTA a Lleida, es preveu de 
forma immediata el trasllat del Grup de Genètica i Mi-
llora de Porcí de Lleida a Torre Marimon.

La Producció Animal és un sector estratègic fonamen-
tal per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrà-
ria (ETSEA) de la Universitat de Lleida, i per tant, el 
trasllat del Grup de Millora Genètica de Porcí seria 
una pèrdua estratègica molt rellevant. Podria significar 
la pèrdua d’oportunitats de finançament per recerca en 
projectes encapçalats per investigadors de la Univer-
sitat de Lleida i de l’IRTA. A més, el trasllat d’aquest 
grup significaria un detriment pel món acadèmic de la 
UdL, per la ciutat de Lleida i, sobretot, per un dels sec-
tors econòmics cabdals de les terres de Lleida. Des del 
punt de vista d’equilibri territorial i de capitalitat de la 
Catalunya, Lleida no es pot permetre perdre aquesta 
línia de recerca en el sector de les explotacions agro-
pecuàries, això significaria escapçar un dels sectors 
productius més importants.

Com a mostra de la importància de la Producció Ani-
mal a la Universitat de Lleida, podem consultar dades 
presentades al Pla Estratègic de la Universitat de Llei-
da (2006-2012). El Departament de Producció Animal 
va ser el que més va facturar en convenis en compara-
ció amb altres departaments. Concretament va factu-
rar 253.315 Euros (22% de la facturació en convenis 
de la UdL el 2005). Una altra mostra de la importància 
de la Producció Animal a la UdL és que el Servei de 
Liofilització de mostres del Departament de Produc-
ció Animal. A més, el Departament presenta diversos 
grups de recerca consolidats: Alimentació de remun-
gants; Biologia i tècniques de la reproducció de bestie-
ar vaquí lleter; Fauna silvestre; Fisiogenètica i millora 

animal; Sistemes de producció avícola i porcina: Eficin-
ència i sostenibilitat.

En relació al Centre de l’IRTA de Cabrils, l’IRTA ha 
adoptat un seguit de mesures que han donat com a re-
sultat la progressiva disminució dels efectius humans i 
materials d’aquest centre.

L’any 2010 es va traslladar el Departament de Genè-
tica Vegetal al centre CRAG (consorci integrat pel 
CSIC, la UAB, la UB i el propi IRTA) dedicat a la Ge-
nòmica i la Biotecnologia Vegetal. També, l’any 2008 
va traslladar-se part del Programa d’Horticultura Am-
biental, en concret el subprograma d’Ecofisiología Ve-
getal al Centre de Torre Marimón.

A més, el 26 d’abril el Consell d’Administració del 
IRTA va acordar un conjunt de «mesures addicionals 
d’estalvi». Algunes d’aquestes mesures afecten al cen-
tre de Cabrils del IRTA. En concret, el tancament de la 
línia de Virologia del Programa de Protecció Vegetal 
Sostenible amb seu al centre de Cabrils, que s’ha tra-
duït en l’acomiadament el passat dia 6 de juny dels dos 
únics investigadors del IRTA especialistes en aquella 
matèria. I també el propòsit de trasllat del subprogra-
ma d’Enginyeria i Agronomia de Biosistemes del Pro-
grama d’Horticultura Ambiental al centre de Torre 
Marimón (Caldes de Montbui).

Amb aquestes dues noves mesures encara es redui-
ran més els efectius dedicats a l’R+D+i en el centre de 
Cabrils i la supressió de la línia de Virologia Vegetal, 
disminuint a zero les capacitats del IRTA en aques-
ta especialitat, que entenem d’importància estratègi-
ca, perjudica greument els interessos dels sectors de 
l’horticultura i la necessària cobertura d’un àmbit del 
coneixement que de no disposar d’un mínim d’efectius 
en l’IRTA, pot donar lloc a greus problemes al sector, 
atès que els virus vegetals i més encara en les produc-
cions intensives, signifiquen sovint un flagell front al 
qual cal estar preparats i que les capacitats humanes i 
materials per a fer-hi front no poden ser improvisades; 
que els més de 20 anys d’experiència dels investiga-
dors acomiadats, en la formació dels quals la societat 
catalana a través del IRTA ha invertit molts recursos, 
no s’improvisen i signifiquen una gran pèrdua.

El centre de Cabrils, que aviat complirà 50 anys 
d’existència, fou fundat l’any 1964, es configurà des 
dels seus inicis com un centre experimental vinculat 
estretament a l’agricultura del Maresme, essent les 
activitats relacionades amb els cultius ornamentals i 
l’horticultura intensiva el nucli principal de l’activitat 
d’R+D+I del centre a través principalment, a més de 
les activitats d’altres departaments de recerca, del De-
partament d’Horticultura (amb diferents denominaci-
ons al llarg d’aquest mig segle d’història). I, això fou 
així precisament per la pròpia estructura i producció 
agrícola de les activitats hortícoles del Maresme. És a 
dir, han estat la vinculació al territori i les necessitats 
d’R+D+i associades a les produccions agrícoles inten-

http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-19
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-19
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL85-01
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL85-01
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-22
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-35
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-35
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-17
http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/grup.cgi?Codi_GRP=GUDL01-17
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sives específiques les que van donar sentit a la creació 
i a bona part de les activitats del Centre de Cabrils du-
rant els darrers cinquanta anys. I entenem que això és 
encara plenament vigent.

El trasllat del subprograma d’Ecofisiologia del Pro-
grama d’Horticultura Ambiental, no va respondre a 
motius de tipus tècnic, ni d’estalvi, ni de necessitats 
vinculades a la demanda dels sectors agrícoles, ans a 
interessos exclusivament interns de l’IRTA associats a 
la adscripció del centre Torre Marimón al IRTA.

Les condicions climàtiques de la finca de Torre Ma-
rimón a Caldes no s’adeqüen en absolut als requeri-
ments propis de la majoria de les produccions hortíco-
les i menys encara a les de tipus més intensiu. El règim 
tèrmic de la finca de Torre Marimón fa inviable durant 
més de 7 mesos a l’any les activitats experimentals de 
camp.

Així mateix, les condicions agroclimàtiques de les fin-
ques experimentals del centre de Cabrils (que perme-
ten durant tot l’any dur a terme activitats experimental 
de camp, tant a l’exterior com sota hivernacle), com les 
instal·lacions disponibles actualment són plenament 
adequades a les activitats experimentals vinculades a 
la recerca en aquest àmbit. Per contra no és tècnica 
ni econòmicament viable dur-les a terme en les con-
dicions agroclimàtiques, com s’ha dit anteriorment, 
ni amb les instal·lacions disponibles al centre de Torre 
Marimón..

Dur a terme treballs experimentals de camp comporta 
l’atenció continua tant del personal de suport com del 
personal investigador, que cas de ser ubicats en el cen-
tre de Torre Marimón i haver de dur a terme treballs 
experimentals a Cabrils es veurien obligats a despla-
çar-se quasi diàriament al centre de Cabrils o a altres 
indrets del Maresme, la qual cosa no és tècnicament 
operativa, es econòmicament costosa i a totes llums 
ineficient.

L’IRTA per la seva pròpia llei de constitució té una vo-
cació de servei públic i de proximitat a les diferents re-
alitats territorials agrícoles catalanes, com és palès pel 
fet que el desplegament territorial del IRTA comprèn 
diferents estacions experimentals vinculades al terri-
tori (Estació Experimental del Delta, Estació Experi-
mental de Mas Badia a Girona, etc,...). No s’ajusta per 
tant a la pròpia naturalesa i missió del IRTA, una con-
centració com la que es pretén amb els recursos d’Hor-
ticultura, i a més les raons d’estalvi adduïdes no són 
tals. El propòsit d’omplir uns edificis que s’han cons-
truït o condicionat a Torre Marimón amb uns contin-
guts com els de l’Horticultura intensiva no són raons 
lògiques ni responen a paràmetres d’eficiència, quan 
per altra banda la vocació de la finca de Torre Ma-
rimón per la seva situació i condicions agroclimàti-
ques és plenament adient per a moltes altres activitats 
de l’experimentació agrícola, com ja s’ha fet amb la 
ubicació d’altres àmbits de la recerca, però no per a 

la major part de les activitats relacionades amb l’hor-
ticultura.

Tot i tenint en consideració les greus condicions eco-
nòmiques derivades de la crisi, cal de preservar i po-
tenciar els recursos humans i materials vinculats a 
l’R+D+i com a sortida real i efectiva de la pròpia crisi 
econòmica. I menys encara en aquella recerca que es 
projecte sobre uns sectors, com els de l’horticultura, 
que per la seva naturalesa no gaudeixen de les líni-
es d’ajut i subvencions d’altres sectors de l’agricultura, 
tan a nivell del nostre país, com de la EU.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir el grup de recerca sobre «Millora Genè-
tica de Porcí» i els seus investigadors/es a les instal-
lacions de l’ETSEA de Lleida.

2. Readmetre els investigadors acomiadats, especialis-
tes en virologia vegetal, adscrits al Programa de Pro-
tecció Vegetal Sostenible amb seu al centre de Cabrils 
del IRTA.

3. Concentrar dins el centre de Cabrils tots els recur-
sos humans adscrits al Programa d’Horticultura Am-
biental del IRTA, i per tant no traslladar els efectius 
del subprograma d’Enginyeria i Agronomia de Biosis-
temes al centre de Torre Marimón de Caldes.

Palau del Parlament, 26 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 la presentació 
d’un model consorciat de central de com-
pres, logística, emmagatzematge i distribu-
ció per al sistema sanitari públic
Tram. 250-00624/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
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resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El sistema sanitari públic de Catalunya ha anat des-
envolupant sistemes de compra compartits, logística i 
distribució.

L’any 2001 es crea Logaritme Serveis Logístics (AIE) 
una agrupació d’interès econòmic, amb forma jurídi-
ca prevista en la Llei 12/1991, de 21 d’abril, d’agrupa-
cions d’interès econòmic. Aquesta es va iniciar l’any 
2002 per l’Hospital Vall d’Hebron i el Banc de Sang i 
Teixits i ara serveix a tot l’Institut Català de la Salut, 
CASAP-Consorci Ajuntament de Castelldefels-ICS, 
Banc de Sang i Teixits i Hospital Clínic. Aquest incre-
ment en la provisió de serveis que s’ha produït en deu 
anys ha situat el pressupost de Logaritme entorn dels 
16,5M euros.

L’objecte social de Logaritme és centralitzar la com-
pra de productes sanitaris o no sanitaris per abaratir 
costos i garantir la qualitat i l’equitat, emmagatzemar 
en un gran magatzem logístic a Sant Sadurní d’Anoia 
i distribuir entre tots els socis; l’estalvi de tot tipus és 
clar: en el preu de compra, en l’estalvi en magatzem a 
tots els centres i en el control dels estocs.

Així mateix les patronals Consorci Sanitari i Social 
i Unió Catalana d’Hospitals han anat desenvolupant 
serveis similars consorciats.

En un moment crític econòmic com l’actual, cal apro-
fundir més acceleradament en els acords del sector sa-
nitari públic per concentrar la compra, logística cen-
tralitzada i distribució eficient. L’any 2012, la despesa 
de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 
va ser de 642,4M euros, i la medicació i productes sa-
nitaris hospitalaris, superior a 300M euros. Per tant, 
la compra agregada possible seria sempre superior als 
1.000M euros, un 12% del Pressupost del Departa-
ment de Salut.

El Govern de l’Estat, a través del Ministeri de Sanitat 
i Política Social, proposa una única central de com-
pres per tot l’Estat. Catalunya i altres comunitats com 
Andalusia volem conservar el nostre model de compra 
agregada, tot i que es podria negociar preus agregats 
de sortida.

Els estalvis fets per Institut Català de la Salut des que 
Logaritme fa aquestes funcions són superiors al 10%.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar a la Comissió de Salut, en dos mesos, un 
model consorciat de Central de Compres, logística, 

emmagatzematge i distribució per tot el sistema sani-
tari públic que pugui entrar en funcionament el 2014.

2. Utilitzar Logaritme AIE Serveis Logístics com a 
base per un nou model consorciat acordat amb les pa-
tronals sanitàries del SISCAT.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera B-124 com a prolonga-
ció de la ronda Oest de Sabadell
Tram. 250-00625/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 26153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Els municipis de Sabadell,Castellar de Vallès, i Sant 
Llorenç Savall amb una població conjunta de més 
de 235.000 habitants, pateixen les conseqüències de 
la congestió del trànsit per la carretera B124, ja que 
aquesta via representa una de les comunicacions co-
marcals més congestionades del Vallès en llurs acces-
sos entre Castellar del Vallès i Sabadell, aquest fet pro-
voca fortes congestions als municipis.

Atès la urgent necessitat per resoldre la comunicació 
del nordest de la ciutat de Sabadell (ronda Oest) amb 
l’accés a l’autopista C-58 i la B-124, i sobretot resoldre 
el descongestionament de trànsit interurbà per la Gran 
Via de Sabadell.

Ates que s’estan tramitant els estudis necessaris del 
projecte pel desdoblament de la B-124 PK 3+300 al 
6+500 Tram: Sabadell-Castellar del Vallès, només fins 
el pont del Riu Ripoll, sense incloure aquest.

Atès que l’Associació Plataforma Sant Julià ha fet una 
proposta d’unió de desdoblament segregat de la via 
B-124 i la Ronda Oest de Sabadell, en la qual aquesta 
via, amb un carril per sentit, començaria al municipi 
de Castellar amb una rotonda a l’alçada de la Torre Tu-
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rull, aniria en paral·lel a l’actual traçat de la B-124, per 
a no perdre la cota topogràfica correcta, i enllaçaria 
amb un pont en cota molt superior sobre del pont exis-
tent. Aquest pont entraria a Sabadell mitjançant túnel 
obert entre els barris de la Planada del Pintor i Can 
Deu, on ja hi ha la reserva viària del planejament, fins 
connectar en superfície amb la Ronda Oest ja existent, 
a l’inici de la carretera de Matadepera.

Les conseqüències d’aquesta proposta d’actuació esde-
vindrà en un efecte positiu en el sector industrial de 
Castellar del Vallès, ja que en l’actualitat pateix una 
falta de competitivitat respecte a d’altres sectors in-
dustrials de la comarca, degut principalment a la seva 
mala comunicació amb les principals vies de comuni-
cació del país, l’eix del corredor prelitoral de la B-30/
AP-7.

Per a la ciutat de Sabadell, amb més de 200.000 ha-
bitants, aquesta actuació finalment resoldrà i donarà 
més funcionalitat a la connexió de la Ronda Oest, fet 
que provocarà un canvi de model viari positiu en les 
dinàmiques internes de la mobilitat de la ciutat i que 
millorarà la fluïdesa, la descongestió i la disminució 
de la contaminació del nord i centre de la ciutat.

Atès que l’Ajuntament de Castellar del Vallès està tra-
mitant l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urba-
nístic Municipal, i per tant, encara estaria dins el ter-
mini per incorporar la proposta en el seu planejament 
urbanístic abans del tràmit de l’aprovació provisional.

Atès que l’Ajuntament de Sabadell pot iniciar una mo-
dificació del Pla General per incorporar la proposta i 
reserva viaria del nou traçat. Cal iniciar els treballs de 
tramitació urbanística per tenir-ho preparat per quan 
es puguin finançar les obres, alhora aprofitar per re-
pensar com ha d’ésser la connexió amb la futura Ron-
da del Vallès.

Ates que la finalització de la Ronda Oest de Saba-
dell es troba contemplada al Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya (2006 - 2026) dintre les actua-
cions de tancament de la xarxa bàsica primària. Con-
cretament, el projecte que es troba ubicat a la carretera 
B-124 Sabadell-Calders, afecta als municipis de Saba-
dell i Castellar del Vallès de la comarca del Vallès Oc-
cidental, amb una proposta inicial de secció 1+1 car-
rils per un estàndard de velocitat màxima de 90km/h 
amb vorals, i inclou el tram de vialitat en tram urbà 
semaforitzat i la previsió de rotonda i del viaducte de 
400m.

Aquest projecte, és l’opció més realista, econòmica, 
sostenible i eficient de connectar en els propers 5 anys 
el municipi de Castellar del Vallès amb l’autopista, 
descongestionant de trànsit l’accés a Sabadell, a qui li 
fa completament de ronda urbana, i la seva execució 
pot ésser l’inici del futur projecte de Ronda del Vallès, 
com a via interurbana i de «competència de la Genera-
litat de Catalunya».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Que s’iniciïn els estudis necessaris per l’adequació 
del projecte de desdoblament de la carretera B-124, 
com a perllongació de la Ronda Oest de Sabadell, in-
corporant la proposta de la plataforma Sant Julià re-
ferent a la connexió entre la B124 i la existent Ronda 
Oest de Sabadell, cap a l’autopista del Vallès C-58.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la legislació en matèria de cotització i li-
quidació dels drets de la seguretat social en 
l’àmbit de l’esport de base
Tram. 250-00626/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Se-
guretat Social a diferents federacions i clubs esportius 
catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una 
gran preocupació i inquietud en el conjunt d’aquest 
sector, ja que moltes d’elles s’han tancat amb sancions, 
que en certs casos, han estat molt elevades.

De moment, es tracta d’un problema exclusivament 
amb la Seguretat Social, perquè Hisenda no s’hi ha 
posat, si bé es de preveure que en un futur es puguin 
començar a realitzar inspeccions també en l’àmbit fis-
cal.

Aquestes actuacions no només afecten a l’esport pro-
fessional sinó que també s’han començat a estendre a 
l’esport de base, que ha vist com molts clubs i associ-
acions esportives estan rebent actes d’infraccions i de 
liquidacions per manca d’alta de cotització dels treba-
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lladors i dels jugadors, per uns imports que per a molts 
clubs i entitats esportives poden ser inassumibles.

Atès que les sancions es comptabilitzen per a cadas-
cun dels treballadors, encara que la seva prestació si-
gui d’unes poques hores setmanals, la quantia global 
de la sanció pot arribar a ser molt important, greument 
perjudicial per als afectats, tant clubs com jugadors.

Arrel d’aquesta situació es va començar a informar que 
els clubs i entitats esportives es trobaven en aquesta con-
jectura per culpa d’una llei aprovada en «època del tri-
partit», la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport, quan en realitat la incidència de 
la situació descrita deriva d’aspectes tècnics i jurídics de 
la legislació estatal en matèria de Seguretat Social.

Davant aquesta situació, el Govern de la Generalitat 
només a aconseguit del Govern de l’Estat una moratò-
ria per regularitzar de manera voluntària que finirà el 
30 de setembre d’aquest any i un compromís de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social, que no iniciarà 
noves actuacions inspectores d’ofici fins aquesta data. 
Durant aquest termini, els clubs hauran d’adaptar-se a 
la legalitat existent, donant d’alta a tots els treballadors 
que tinguin, així com als col·laboradors, ja siguin juga-
dors, entrenadors o altres empleats.

Cal tenir en compte que dintre del col·lectiu de per-
sones que es consideren subjectes a una relació labo-
ral amb els clubs i entitats esportives i que, per tant, 
han d’estar donades d’alta i cotitzar, es troben tant els 
mateixos esportistes que reben una remuneració per la 
seva participació com els entrenadors, preparadors fí-
sics, monitors i similars, així com altre personal, com 
els recepcionistes, personal administratiu, de mante-
niment i similars.

En el cas del col·lectiu arbitral, la qualificació de la re-
lació que uneix a les parts és, en principi, de caràcter 
administratiu i no pas laboral. Per tant, no procedeix 
l’alta en el Règim de la Seguretat Social, ni en el Rè-
gim Especial d’Autònoms.

En cap cas, el nostre grup parlamentari vol instar a 
vulnerar la llei, ni que el sector de l’esport pugui ser 
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La 
nostra voluntat és que el marc normatiu s’adapti a la 
realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es 
dóna compliment estricte a la normativa espanyola en 
matèria de seguretat social serà la fi de l’esport català, 
perquè l’estructura esportiva a casa nostra es sustenta 
gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan 
que es pugui tirar endavant l’activitat diària de l’esport 
en el nostre país.

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 negociar amb el Govern de l’Estat una modifi-

cació de la legislació en matèria de cotització i liquida-
ció dels drets de la seguretat social, per tal de reduir el 
percentatge de cotització de l’esport amateur.

Palau del Parlament, 21 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 presentació 
de les bases jurídiques perquè les entitats 
del tercer sector social es puguin acollir al 
Fons de garantia econòmica i social
Tram. 250-00627/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El Tercer Sector Social està conformat per un conjunt 
d’entitats no governamentals que actuen en l’àmbit 
d’atenció a les persones. En concret, a Catalunya, comp-
ten amb 7500 entitats, amb 100.000 treballadors/es,  
245.000 voluntaris i 1’7 milions de destinataris.

El passat 12 de juny la Taula del Tercer Sector va rea-
litzar una jornada per debatre el necessari enfortiment 
de les capacitats financeres de les entitats socials per 
poder continuar donant resposta a les necessitats so-
cials cada dia més creixents al nostre país, degut a la 
crisis econòmica.

Les polítiques de consolidació fiscal executades per 
les diferents Administracions Públiques i les tensions 
de tresoreria que les afecten són la principal causa de 
les dificultats financeres que pateixen les entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya. Avui són ja 900 
milions deures el què deuen les Administracions cata-
lanes a aquest sector, 700 milions dels quals depenen 
de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, la restricció del crèdit bancari i la ca-
rència de mecanismes singulars de finançament in-
crementen la gravetat del problema. Des de la Taula 
del Tercer Sector Social de Catalunya s’entén que s’es-
tà produint un canvi estructural en les polítiques i els 
pressupostos públics, que ens condueixen a la consoli-
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dació d’un escenari de menor disponibilitat de recur-
sos econòmics per atendre majors necessitats socials.

Així doncs, durant la jornada es va debatre sobre pos-
sibles solucions que haurien de permetre minimitzar 
els problemes de finançament que tenen actualment 
moltes entitats socials del país.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Presentar, en el termini d’un mes, les noves bases 
jurídiques que permetin a les entitats del tercer sec-
tor poder acollir-se al Fons de Garantia Econòmica i 
Social.

2. Estudiar i presentar la fórmula de col·laboració, amb 
la Taula del Tercer Sector Social català, pel què fa a la 
proposta de creació d’un fons econòmic i d’un servei 
d’acompanyament financer per part de l’ICF

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació del 
consorci que s’ha de transformar en l’Admi-
nistració tributària de Catalunya
Tram. 250-00628/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu Alícia Romero 
Llano, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El 18 de juny de 2006 es va aprovar l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya. Avui fa 7 anys de l’aprovació del 
què és la norma institucional bàsica de l’autogovern de 
Catalunya.

En el seu títol VI Del Finançament de la Generalitat, 
es desenvolupen els articles relatius a les finances de la 
Generalitat, el Pressupost i les finances dels governs 

locals. Un dels aspectes més importants que es regu-
len en aquest Títol és l’Agència Tributària Catalana.

L’art 204.2 estableix que la gestió, la recaptació, la li-
quidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat 
recaptats a Catalunya correspon a l’Administració tri-
butària de l’Estat, sens perjudici de la delegació que la 
Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es 
pugui establir especialment quan ho exigeixi la natu-
ralesa del tribut.

Per a desplegar el què determina el paràgraf anterior 
s’ha de constituir en el termini de 2 anys, un consor-
ci, o un ens equivalent, amb participació paritària de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya. El Consorci es pot trans-
formar en l’Administració tributària de Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a: 

1. Presentar a la Comissió d’Economia i Finances del 
Parlament, en el termini d’un mes, un informe sobre la 
situació de la creació del Consorci que ha de comptar 
amb la participació paritària de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i l’Agència Tributària de Cata-
lunya, tal i com estableix l’EAC, al seu article 204.2

2. Trametre al Parlament, en el termini d’un mes, el 
calendari per a la creació del Consorci que ha de trans-
formar-se en l’Administració Tributària de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’atenció psiquiàtrica d’adults i infants a 
l’Hospital Sant Joan, de Reus
Tram. 250-00629/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.
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Exposició de motius

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions orienta 
les polítiques de promoció de Salut Mental, el model 
integral d’atenció i la lluita contra l’estigma.

La normalització i la visió multidisciplinar de la ma-
laltia mental al sistema sanitari impulsa que els ser-
veis especialitzats hospitalaris s’incorporin a la xarxa 
hospitalària general.

Progressivament així es va anar fent a Catalunya: a 
Girona a Salt, dins l’Hospital de Santa Caterina, al 
Parc Sanitari Martí Julià amb un únic proveïdor públic 
de Salut Mental i Drogues, l’empresa pública Institut 
Assistència Sanitària (amb un cost de serveis de sa-
lut mental sense medicació de 30,63 euros per perso-
na i any a la Regió Sanitària de Girona el 2012); a la 
Regió Metropolitana de Barcelona, a Sant Boi amb el 
nou Hospital que integra les urgències i els aguts en un 
únic centre; a Barcelona ciutat integrat als Hospitals 
de Vall d’Hebron, Sant Pau, Hospital del Mar i Clínic, 
igual que a Mataró (amb un cost de 49,58 euros per a 
persona i any a la Regió Sanitària Metropolitana de 
Barcelona); a una part de la Catalunya Central (Bages, 
Berguedà i Solsonès) a l’Hospital Althaia a Manresa 
(amb un cost, aquesta subzona, de 19,23 euros/any); 
a la Regió de Lleida a l’empresa pública de l’Hospital 
Santa Maria (cost de 31,38 euros per persona i any).

A la Regió Sanitària del Camp de Tarragona i Regió 
de Terres de l’Ebre és l’Institut Pere Mata (institució 
privada creada a finals del segle xix) que gestiona tota 
la xarxa de salut mental i addiccions de responsabilitat 
pública d’infantil i joves i adults: urgències, hospital 
d’aguts, atenció comunitària, serveis de mitja i llarga 
estada sociosanitària i residències i pisos (cost per cà-
pita de 71,53 euros per Tarragona i 34,37 a Terres de 
l’Ebre).

A Reus, en el recinte modernista de Lluís Domènech 
i Montaner s’atenen els pacients aguts, subaguts i amb 
necessitats sociosanitàries.

L’any 2010 s’inaugura l’Hospital Sant Joan de Reus, 
que substitueix l’antic hospital. Aquest acull assistèn-
cia sanitària d’urgències, hospitalització, consultes ex-
ternes, junt amb un bloc docent-Hospital universitari– 
i de recerca. El projecte preveia incorporar l’atenció 
psiquiàtrica i sociosanitària. La incorporació de la 
Salut Mental urgent, hospitalària, consultes externes 
i sociosanitari i la docència i recerca al nou Hospital 
Sant Joan de Reus permetria donar compliment als re-
queriments del Departament de Salut a través del pla 
Director de Salut Mental i Addiccions per una norma-
lització i visió multidisciplinar de la malaltia mental, 
pediàtrica i d’adults, alhora que permetria millores en 
l’eficiència.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu 
a incorporar a l’Hospital Sant Joan de Reus l’atenció 
psiquiàtrica d’adults i infantil: urgent, hospitalització 
d’aguts, subaguts, consultes externes, sociosanitari i la 
unitat de docència i recerca, d’acord amb l’Institut Pe-
re Mata, a partir de l’any 2014.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega; Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la derogació 
de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència
Tram. 250-00630/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

En desplegament de la Disposició Addicional 7ª de 
la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la Infància i l’Adolescència, la Instrucció 
1/2012, de 24 de febrer, va establir l’afectació de les 
pensions que perceben els infants tutelats en concepte 
de serveis prestats per l’Administració, enlloc d’acu-
mular-los i lliurar-los als beneficiaris en la finalització 
del desemparament com es feia habitualment.

La Instrucció 1/2012, de 24 de febrer, considera que: 
les quanties de les pensions i les prestacions de les 
quals són beneficiaris els infants o adolescents afectats 
són un recurs propi de la Generalitat de Catalunya i 
s’integren en el pressupost de la Generalitat de Catalu-
nya com a ingrés de la Generalitat i que la Generalitat 
no està obligada al pagament als afectats de cap quan-
tia derivada dels ingressos esmentats.

El desembre de 2012 el Síndic de Greuges ja va emetre 
una resolució relativa a aquest assumpte i va suggerir 
al Departament de Benestar Social i Família que dei-
xés sense efecte la Instrucció 1/2012, de 24 de febrer, 
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i abonés als menors que han deixat d’estar tutelats les 
quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de 
prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què 
han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

El passat mes de febrer el Departament de Benestar 
Social i Família va informar el Síndic que no pot dei-
xar sense efecte la Instrucció perquè l’únic que fa és 
clarificar el circuit de gestió de les prestacions i pensi-
ons de què són beneficiaris els menors.

El Síndic de Greuges, però, constata que aquesta situ-
ació incompleix el marc normatiu vigent i vulnera, en 
els següents punts, els drets dels menors tutelats: 

1) La titularitat d’aquestes pensions i prestacions cor-
respon als infants tutelats, en els termes que preveu la 
legislació vigent en matèria de Seguretat Social, amb 
independència de qui en rebi l’abonament i a qui en 
correspongui l’administració.

2) La decisió d’afectar les pensions dels nois i noies es 
contradiu amb el fet que la tutela dels menors a càrrec 
de les institucions públiques és un servei que la Carte-
ra de serveis socials defineix com a gratuït.

Aquesta contribució al cost del servei, a més, en cas 
que s’establís, hauria de tenir en compte la Llei de ser-
veis socials, la qual preveu que l’establiment d’un mò-
dul de pagament pels serveis no només s’ha de preveu-
re dins la Cartera de serveis socials, sinó que hauria de 
tenir en compte la capacitat econòmica de la persona 
obligada al pagament.

3) Discrimina els joves que en són titulars respecte de 
la resta de menors tutelats per la DGAIA, que, amb 
independència de la seva capacitat econòmica o even-
tual nivell d’ingressos, no han de contribuir al mante-
niment del cost del servei.

D’entre el motius que al·leguen les associacions aco-
llidores alhora d’exposar el seu desacord davant dita 
Instrucció, recollits en l’Informe del Síndic, en desta-
quen: 

–· Se sostreuen els pocs recursos de què disposen els 
infants desemparats, i ho fa qui n’exerceix la tutela.

– S’elimina un recurs més que tenien aquestes perso-
nes en el moment de desinternament d’un cen tre o un 
cop assolida la majoria d’edat.

– Hi ha un greuge comparatiu important entre els jo-
ves amb majoria d’edat abans del 31 de desem bre de 
2010 respecte dels joves amb majoria d’edat posterior, 
tot i que han rebut els mateixos ser veis.

– No s’especifiquen la destinació ni els serveis addici-
onals provinents d’aquests ingressos.

– S’introdueix de manera oculta la figura del copaga-
ment (en la majoria dels casos amb tots els béns de què 
disposen els infants) en uns serveis socials adreçats al 
segment de població més vulnerable, que són els in-
fants i adolescents desemparats.

– Representa una reducció efectiva i directa dels re-
cursos econòmics destinats als infants desemparats.

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

Proposta de resolució

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

1. Derogar la Disposició Addicional 7ª de la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la Infància i l’Adolescència.

2. Deixar sense efecte la Instrucció 1/2012, de 24 de 
febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema 
de la seguretat social de les quals són beneficiaris els 
infants i adolescents tute lats per la Generalitat de Ca-
talunya amb efec tes del dia en què es va establir la me-
sura.

3. Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats 
en el període de vigència de la Instruc ció 1/2012 les 
quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de 
prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què 
han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

4. Administrar els recursos procedents de les pensi-
ons en benefici del menor correspo nent, destinant-los 
a l’accés a serveis i benefi cis que no es trobin entre 
aquells a què té ja accés de manera gratuïta o reser-
vant-los total ment o parcialment per al moment de 
l’assoli ment de la majoria d’edat.

5. Que es lliurin a les persones afectades les quantitats 
no gastades de la manera que s’acaba d’indicar quan 
assoleixin la majoria d’edat.

6. Que s’informi i s’escolti els menors sobre la gestió 
dels recursos corresponents.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00631/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals.

Exposición de motivos

Durante los últimos meses los ciudadanos catalanes 
hemos observado cómo determinadas instituciones 
catalanas han permitido, o incluso alentado, la politi-
zación expresa y patente de espacios y edificios públi-
cos, que pierden así su necesaria objetividad e impar-
cialidad política y partidista, e incurriendo, por tanto, 
en un uso impropio de los mismos.

Los espacios y edificios públicos son de todos los ciu-
dadanos, y se mantienen con los impuestos de estos 
ciudadanos, al margen de la posición política de cada 
uno de ellos. Por este motivo, los espacios y edificios 
públicos deben estar al servicio de todos los ciudada-
nos y ser utilizados de acuerdo con el interés general, 
que necesariamente debe estar por encima de cualqui-
er interés determinado y particular, político o parti-
dista.

Las instituciones tienen pues la obligación de salva-
guardar esta imparcialidad y objetividad, gobernando 
y gestionando los recursos públicos para todos los ciu-
dadanos.

En este sentido, la exhibición en los edificios y espa-
cios públicos de símbolos partidistas, que representan 
opciones políticas concretas, opciones que además, 
suponen la ruptura del marco legal y de convivencia 
vigente, representa un uso impropio, parcial e intere-
sado de estos bienes públicos, que las instituciones de-
ben impedir y corregir, para preservar su propio pres-
tigio institucional, y para garantizar el desempeño de 
sus funciones con excelencia y absoluta lealtad con los 
ciudadanos.

Sería el ámbito privado el idóneo para que cada ciu-
dadano, al margen de las responsabilidades públicas o 
institucionales que desempeñe, libremente decida ex-
hibir los símbolos políticos o partidistas que conside-
re oportuno. Es esta una muestra lícita de libertad de 

expresión, que en determinados casos, también podría 
quedar sujeta al cumplimiento de determinadas nor-
mas de convivencia.

Sin embargo, es especialmente censurable la politi-
zación y el uso partidista de los espacios y edificios 
públicos destinados y ocupados por menores de edad, 
como es el caso de los centros educativos públicos, 
donde las normas de convivencia deberían regular la 
exhibición de símbolos políticos o partidistas por los 
propios menores, y donde, en ningún caso, se justifica 
que los responsables del centro promuevan o toleren 
la exhibición de estos símbolos desde el propio centro.

Los menores de edad acuden a los centros educativos 
a formarse en un ambiente imparcial y objetivo, y es la 
obligación de los poderes públicos preservarlos de cu-
alquier ideologización impropia de la función educa-
tiva que han de cumplir, más si esta ideologización es 
contraria a nuestro marco de convivencia. Es este un 
principio básico de funcionamiento del sistema educa-
tivo en cualquier Estado social y democrático de De-
recho como el nuestro.

Presentar, desde el entorno escolar y educativo, deter-
minadas opciones políticas como preferibles a estos 
menores, oficializar opciones políticas que están fu-
era de nuestro marco jurídico y normalizar proyectos 
políticos que rompen la convivencia y la estabilidad 
política de los últimos 35 años, son actos impropios, 
intolerables e irresponsables, pues contrarían la más 
elemental responsabilidad educativa con menores de 
edad.

Propuesta de resolución

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

1. Eliminar de los edificios y espacios públicos de Ca-
taluña los símbolos políticos y partidistas no legales, y 
representativos de cualquier proyecto político de rup-
tura y contrario al marco legal vigente.

2. Eliminar de los centros educativos catalanes los 
símbolos políticos y partidistas no legales y represen-
tativos de un proyecto político de ruptura y contrario 
al marco legal vigente.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu als informes de fisca-
lització 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tec-
nologia PRBB-Fundació Privada, correspo-
nent al període 2006-2010, 33/2012, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, corresponent al 2009, 35/2012, 
sobre el retiment de comptes dels partits 
polítics i de les associacions i fundacions 
vinculades, corresponent al 2010 i al 2011 i 
39/2012, sobre la Fundació Privada de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, corresponent al 2009
Tram. 256-00002/10, 256-00004/10, 256-00005/10, 

256-00007/10 

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 25193; 25272; 25273; 25274; 25275; 25278; 

25309; 25310; 25311; 25312; 25324; 25325; 

25326;  25327; 25455; 25456; 25457; 25458 / 

Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 20.06.2013

Propostes de resolució presentades pel GP Socialista 
(reg. 25193), pel GP d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 25272 , 25273, 25274 i 25275), pel GP de 
Convergència i Unió (reg. 25278), pel GP d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
25309, 25310, 25311 i 25312), pel GP de Ciutadans 
(reg. 25324, 25325, 25326 i 25327) i pel GP del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 25455, 25456, 25457 i 
25458)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment rela-
tiu als informes de fiscalització presentats per la Sin-
dicatura de Comptes, 32/2012, sobre l’Institut d’Alta 
Tecnologia PRBB-Fundació Privada, corresponent al 
període 2006-2010 (tram. 256-00002/10), 33/2012, so-
bre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, corresponent al 2009 (tram. 256-00004/10), 
35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits po-
lítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00005/10), 
39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sanità-
ria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2009 (tram. 256-00007/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

Aprova els informes de fiscalització presentats per la 
Sindicatura de Comptes, 32/2012, sobre l’Institut d’Al-
ta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, corresponent 
al període 2006-2010 (tram. 256-00002/10), 33/2012, 
sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, corresponent al 2009 (tram. 256-00004/10), 
35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits po-
lítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00005/10), 
39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sanità-
ria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2009 (tram. 256-00007/10).

Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i re-
collides en els informes esmenats. 

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits polí-
tics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2010 i al 2011 (tram. 256-00005/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00005/10).

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
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ció 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 (tram. 
256-00004/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 
(tram. 256-00004/10).

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sanità-
ria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2009 (tram. 256-00007/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
corresponent al 2009 (tram. 256-00007/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB-
Fundació Privada, corresponent al període 2006-2010 
(tram. 256-00002/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia 

PRBB-Fundació Privada, corresponent al període 
2006-2010 (tram. 256-00002/10.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes:

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB-Fun-
dació Privada, corresponent al període 2006-2010. 
Tram. 256-00002/10  

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009. Tram. 
256-00004/10  

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits polí-
tics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2010 i al 2011. Tram. 256-00005/10  

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió Sanità-
ria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2009. Tram. 256-00007/10  

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització l’Informe de fiscalització 32/2012, sobre l’Ins-
titut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, cor-
responent al període 2006-2010, i s’insta a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 
2009, i s’insta a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2010 i al 2011, i s’insta a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
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corresponent al 2009, i s’insta a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon i 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe 
de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 33/2012, sobre la Fundació 
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corres-
ponent al 2009 (tram. 256-00004/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009.

El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a:

Fiscalitzar, dins del Programa de Treball de la Sin-
dicatura, el valor comptable de les finques externes 
propietat de la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau.

Fer la fiscalització 2010-2012 de la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau d’acord amb el 
criteri poder adjudicador administració pública.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa; diputat, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura 
de Comptes:

– Informe de fiscalització 39/2012, sobre la Fundació 
Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 (tram. 256-
00007/10)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
corresponent al 2009.

El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de 
Comptes a:

Iniciar de manera urgent la fiscalització dels exercicis 
2010-1012 de la  Fundació Privada de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Fer la propera fiscalització de la Fundació Privada de 
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau d’acord amb el criteri de poder adjudicador admi-
nistració pública.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa; diputat, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 32/2012, sobre l’Institut 
d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, correspo-
nent al període 2006-2010 (tram. 256-00002/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB-Fundació Privada, corresponent al període 
2006-2010 (tram. 256-00002/10) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa; diputat, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats i Luis, portaveu, David Companyon 
i Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 35/2012, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions i 
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fundacions vinculades, corresponent al 2010 i al 2011 
(tram. 256-00005/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00005/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; David Companyon i 
Costa; diputat, del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas Pé-
rez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 39/2012, sobre la Fundació Privada 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2009 (tram. 256-00007/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
corresponent al 2009 (tram. 256-00007/10) i insta el 
Govern a seguir les recomanacions del dit informe

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar mesures per tal d’assegurar una gestió 
professionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes 
de control existents i evitant que es tornin a produir les 
conductes irregulars comeses pels gestors de l’entitat

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 33/2012, sobre la Fundació 
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corres-
ponent al 2009 (tram. 256-00004/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009 
(tram. 256-00004/10) i insta el Govern a seguir les re-
comanacions del dit informe

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar mesures per tal d’assegurar una gestió 
professionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes 
de control existents i evitant que es tornin a produir les 
conductes irregulars comeses pels gestors de l’entitat

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 35/2012, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent al 2010 i al 2011 
(tram. 256-00005/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00005/10) i insta el Govern a seguir les recomanaci-
ons del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució, subsegüent al debat del procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 32/2012, sobre l’Institut 
d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, correspo-
nent al període 2006-2010 (tram. 256-00002/10).
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB-Fundació Privada, corresponent al període 
2006-2010 (tram. 256-00002/10) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució, subsegüent al debat del procediment 
relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2012, sobre l’Ins-
titut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, corres-
ponent al període 2006-2010 (tram. 256-00002/10).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia 
PRBB-Fundació Privada, corresponent al període 
2006-2010 (tram. 256-00002/10) i insta el Govern a 
seguir les recomanacions del dit informe.

El Parlament de Catalunya denuncia la mala gestió por-
tada a terme per part del Patronat i els gestors de l’Insti-
tut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada així com la 
manca de control del Govern de la Generalitat al tractar-se 
d’un ens de dret públic de la Generalitat de Catalunya. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a realitzar un protocol de meca-
nismes de control sobre fundacions amb participació 
pública de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución, subsigui-
ente al debate del procedimento relativo al Informe de 
fiscalització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, correspondiente al 
2009 (tram. 256-00004/10).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calització 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, correspondiente al 2009 
(tram. 256-00004/10) e insta al Gobierno a seguir les 
recomendaciones de dicho informe.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Gene-
ralitat a explicar a los catalanes los motivos por los que 
durante más de diez años se permitieron las irregularida-
des y la nefasta gestión económico financiera de la Fun-
dación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona puestas de relieve en el Informe de Fiscali-
zación 33/2012 de la Sindicatura de Cuentas, Fundación 
que recibió subvenciones públicas millonarias para cu-
brir los déficits de explotación (más de 20 millones de 
euros de subvenciones en la cuenta de resultados 2009) y 
el grave deterioro de los fondos propios de la fundación 
(500 millones de euros de aportación de la Generalitat 
por convenio en el balance de 2008).

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución, subsigui-
ente al debate del procedimiento relativo al Informe 
de fiscalització 39/2012, sobre la Fundació Privada de 
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, correspondiente al 2009 (tram. 256-00007/10).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calització 39/2012, sobre la Fundació Privada de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
correspondiente al 2009 (tram. 256-00007/10) e insta 
al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho in-
forme.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a explicar a los catalanes los motivos por los 
que durante más de diez años se permitieron las irre-
gularidades y la nefasta gestión económico financiera 
de la Fundación Privada de Gestión Sanitaria del Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau que vienen descritas 
en el informe 39/2012 de la Sindicatura de Cuentas, 
Fundación que recibió subvenciones públicas millona-
rias para cubrir los déficits de explotación (casi 2,5 mi-
llones de euros de subvención pública en la cuenta de 
resultados de 2009) y el grave deterioro de los fondos 
propios de la fundación (278 millones de euros de sub-
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venciones en el epígrafe de fondos propios del balance 
a 31/12/2009).

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente propuesta de resolución, subsiguiente al 
debate del procedimiento relativo al Informe de fiscalit-
zació 35/2012, sobre el retiment de comptes dels partits 
polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
correspondiente al 2010 i al 2011 (tram. 256-00005/10).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calització 35/2012, sobre el retiment de comptes dels 
partits polítics i de les associacions i fundacions vin-
culades, correspondiente al 2010 i al 2011 (tram. 256-
00005/10) e insta al Gobierno a seguir les recomenda-
ciones de dicho informe.

Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

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 re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14, 
tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 09.07.2013 al 15.07.2013).
Finiment del termini: 16.07.2013; 09:30 h.

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 Socialista; Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 26357; 
26414).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’01.07.2013 al 02.07.2013).
Finiment del termini: 03.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 01.07.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26873).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.07.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00006/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
26150).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 03.07.2013 al 09.07.2013).
Finiment del termini: 10.07.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.07.2013.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa infantil
Tram. 302-00055/10

Esmenes presentades
Reg. 26920; 26982; 26987 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26920)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa infantil (tram. 302-
00055/10).

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

3.1.a) Establir un protocol entre el Departament d’En-
senyament, el Departament de Benestar Social i Famí-
lia i les associacions municipalistes per tal de detectar 
infants i joves en situació de vulnerabilitat i incremen-
tar la partida de beques menjador per garantir, per al 
proper curs 2013-2014, que cap no es quedi sense una 
beca menjador per falta de recursos econòmics famili-
ars; en aquest sentit, es finançaran en la seva totalitat 
d’acord amb els criteris que s’estableixin, quan els ser-
veis socials així ho aconsellin.

2 Esmena núm. 2
De modificació, supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.1.b) Constituir una Taula o Grup de Treball de les 
Beques Menjador amb la participació com a mínim 
del Departament d’Ensenyament, el Departament de 
Benestar Social i Família, una representació dels Con-
sells Comarcals, les entitats municipalistes i la comu-
nitat educativa que s’acordin per avaluar i redissenyar 
el procés de concessió de beques de menjador i garan-
tir que s’adaptin a les necessitats de les famílies des de 
l’inici del curs escolar.

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

3.1.c) Pel que fa als pagaments de les transferències en 
concepte de beques de menjador als consells comar-

cals, es faran efectius en la seva totalitat en el moment 
que la situació financera de la Generalitat millori, sens 
perjudici que en l’actualitat, i a mesura que es pugui, 
s’hi doni compliment al més aviat possible.

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

3.2. Insta el Govern a impulsar totes les mesures que 
siguin necessàries per a garantir una alimentació ade-
quada per a tots els infants amb necessitats especials i, 
especialment a: 

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

3.2.a) Incloure la distribució d’aliments en la propera 
Cartera de Serveis Socials, ampliar la xarxa de cen-
tres de distribució d’aliments i establir un model acor-
dat amb les entitats socials i els ens locals que inclogui 
també aquelles propostes i iniciatives que sorgeixin de 
la Taula de Distribució Solidària.

6 Esmena núm. 6
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.2.c) Procedir, d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries, al pagament dels serveis socials de 2012 i 
incrementar en 30M euros els recursos finalistes per 
aliments i per infància en risc als ens locals per aquest 
2013.

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.2.d) Aprovar ajuts extraordinaris per a entitats so-
cials per pal·liar les situacions de pobresa dotats amb 
5M euros.

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

3.3. Insta el Govern a Impulsar actuacions urgents que 
permetin fer front a la problemàtica derivada dels nens 
i nenes que no poden accedir a tres àpats diaris o a ac-
tivitats de lleure durant els períodes no lectius i especi-
alment per al present estiu, ja sigui a través de les colò-
nies, casals i campaments o de la col·laboració amb les 
altres administracions i les entitats socials.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26982)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa infantil (tram. 302-
00055/10).

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

Del punt 3.1.a

«3. Insta [...]: 

3.1. Pel que fa a les Beques Menjador insta el Govern a: 

a) Garantir les beques menjador com a Dret Subjectiu 
per tal que aquells infants de les famílies que no po-
den fer front al pagament del menjador escolar la tin-
guin garantida.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3.1.b

«3. Insta [...]: 

3.1. Pel que fa a les Beques Menjador insta el Govern a: 

b) Constituir [...] i redissenyi els barems, les condicions 
i la normativa d’aquestes ajudes per assegurar que les 
beques menjador i ajuts alimentaris escolars arribin a 
totes les famílies i infants que ho necessitin, en el mo-
ment d’inici i durant el curs escolar.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3.1.c

«3. Insta [...]: 

3.1. Pel que fa a les Beques Menjador insta el Govern a: 

c) Procedir al pagament dels deutes amb els Consells 
Comarcals, de 35 milions d’euros a dia 1 de març de 
2013 en concepte de beques menjador i transport esco-
lar, per a garantir el servei de menjador escolar, així 
com el transport, i la viabilitat de les entitats i empre-
ses que els gestionen.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3.1.d

«3. Insta [...]: 

3.1. Pel que fa a les Beques Menjador insta el Govern a: 

d) Modificar l’article 21 del Decret 160/1996, de 14 de 
maig, pel qual es regula el servei escolar de menjadors 
als centres docents públics de titularitat del Departa-
ment d’Ensenyament per a que puguin a optar a les 
ajudes les unitats familiars amb una renda anual dis-
ponible per càpita que no superin el valor de l’indica-
dor de renda de suficiència de Catalunya.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26987)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa infantil (tram. 302-
00055/10).

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

De l’apartat a del punt 3.1

«a) Prioritzar la partida de beques de menjador, incre-
mentant l’import, si escau i incrementar el percentatge 
de beca a atorgar fins al 100% en els casos que els ser-
veis socials considerin necessaris.»

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

De l’apartat b del punt 3.1

«b) Constituir un grup de treball de les beques men-
jador amb la participació com a mínim del Departa-
ment d’Ensenyament, Departament de Benestar Social 
i Família, una representació dels Consells Comarcals, 
les entitats municipalistes i el Consell Escolar de Cata-
lunya per tal que, a través del treball conjunt, avaluï i 
redissenyi el procés de concessió de beques menjador, i 
que les beques s’adaptin a les necessitats de les famíli-
es en el moment d’inici i durant el curs escolar.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat c del punt 3.1

«c) Agilitzar el pagament de les transferències que en 
concepte beca menjador es tenen amb els consells co-
marcals.»

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

De l’apartat 3.2.

«3.2 Insta el govern de la generalitat a estudiar la pos-
sibilitat d’elaborar un pla d’alimentació infantil.»

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a del punt 3.2

«a) Incloure a la propera cartera de serveis socials el 
servei de distribució d’aliments per tal de garantir, en-
tre d’altres, la cobertura de necessitats bàsiques d’ali-
mentació a la Cartera de serveis socials per tal de ga-
rantir determinats drets reconeguts i obtenir una major 
seguretat jurídica en determinats punts de distribució 
d’aliments.»

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat c del punt 3.2

«c) Procedir, quan les disponibilitats de tresoreria 
ho facin possible, al pagament dels serveis socials de 
2012 i incrementar en 30 M euros els recursos finalistes 
per aliments i per infància en risc als Ajuntaments per 
aquest 2013.»

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

De l’apartat d del punt 3.2

«d) Aprovar ajuts extraordinaris per entitats socials per 
pal·liar situacions de pobresa dotats amb 5 M euros.»

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

Del punt 3.3

«3.3. insta el govern a continuar impulsant accions 
com les que es deriven de la taula solidària d’aliments 
i amb la col·laboració dels Ajuntaments i Entitats So-
cials per tal de pal·liar les situacions en que no està 

garantida la cobertura de les necessitats bàsiques dels 
infants.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador
Tram. 302-00056/10

Esmenes presentades

Reg. 26921; 26974; 26988 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26921)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques 
de menjador (tram. 302-00056/10).

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

1. Impulsar actuacions urgents que permetin fer front 
a la problemàtica derivada dels nens i nenes que no 
poden accedir a tres àpats diaris, a través de la Taula 
de Distribució Solidària creada a partir de la moció 
61/IX) del Parlament de Catalunya, i mesures per pro-
moure activitats de lleure durant els períodes no lectius 
i especialment per al present estiu, a través de les colò-
nies, casals i campaments o de la col·laboració amb les 
altres administracions i les entitats socials.

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

2. Garantir, per al proper curs 2013-2014, que cap nen 
o nena del nostre país es quedi sense una beca menja-
dor per impossibilitat econòmica; i, en aquest sentit, 
incrementar el suport als ens locals, pel que fa refe-
rència als ajuts d’urgència social, per tal d’atendre els 
casos de famílies que, tot i rebre una beca menjador, 
no poden fer front al pagament de la part que els cor-
respon.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Incloure la distribució d’aliments en la propera Car-
tera de Serveis Socials, ampliar la xarxa de centres de 
distribució d’aliments i establir un model acordat amb 
les entitats socials i els ens locals que inclogui també 
aquelles propostes i iniciatives que sorgeixin de la Tau-
la de Distribució Solidària.

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

4. Convertir la Taula de Distribució Solidària en l’ins-
trument que coordini totes les polítiques públiques per 
lluitar contra la fam i la malnutrició, especialment la 
infantil; i donar coneixement, cada sis mesos, de les 
seves propostes i línies de treball a través de la Comis-
sió de Benestar i Immigració del Parlament de Cata-
lunya.

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

5. Garantir, a través de la Taula de Distribució Solidà-
ria, l’estratègia i les mesures compensatòries a impul-
sar en el supòsit que desaparegui l’ajuda alimentària 
provinent de la UE, ja sigui a través de recursos propis 
o de campanyes específiques.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 26974)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la pobresa infantil i les beques de menjador (tram. 
302-00056/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 3 

3. Incorporar el dret a l’alimentació dels infants dins 
la Cartera de Serveis Socials garantint la suficiència 
pressupostària, l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que 
cobreixen necessitats bàsiques d’alimentació a Cata-
lunya.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 4

Que el Departament de Benestar Social es constituei-
xi com a l’Autoritat Alimentària a Catalunya amb ca-
pacitat de coordinar coordini la resta de departaments 
alhora de mobilitzar recursos i definir polítiques pú-
bliques per lluitar contra la fam i la malnutrició, espe-
cialment la infantil.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26988)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques 
de menjador (tram. 302-00056/10).

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

De la part introductòria

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en tant no es garanteixi una Renda Garanti-
da de Ciutadania como a principal instrument de lluita 
contra la pobresa, aprovar en el proper Consell de Go-
vern: »

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

Del punt 1

1. Mantenir les accions de suport destinades a becar 
places de colònies, casals, campaments i rutes per a 
l’estiu 2013 (del 25 de juny fins al 12 de setembre) que 
permeti als nens i nenes gaudir de tres àpats diaris i de 
les mateixes oportunitats en el lleure que la resta d’in-
fants que l’envolten.

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

Del punt 2

«2. Establir un protocol entre el departament d’ense-
nyament i el Departament de Benestar i Família, els 
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serveis socials bàsics per tal de detectar infants i joves 
en possible situació de vulnerabilitat per una alimen-
tació insuficient i assegurar en aquests casos una beca 
menjador, finançada quan s’estimi oportú en la seva 
totalitat, als infants i joves que per la seva situació so-
cial ho requereixin. »

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

Del punt 3

«3. Introduir criteris de renda en la determinació de la 
gratuïtat dels menjadors obligatoris per tal de destinar 
aquest import a beques de menjador per necessitats so-
cials.»

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

D’un punt 3 bis

«3 bis. Incloure a la propera cartera de serveis soci-
als el servei de distribució d’aliments per tal de garan-
tir, entre d’altres, la cobertura de necessitats bàsiques 
d’alimentació.»

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

Del punt 4

«4. Continuar les accions impulsades des de la taula 
solidària d’aliments per tal de coordinar i definir inter-
departamentalment accions per lluitar contra la fam i 
la malnutrició, especialment la infantil. »

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

Del punt 5

«5. El Govern garantirà els recursos suficients allà on 
no arribi l’ajuda alimentària provinent de la UE en la 
provisió del Banc d’Aliments.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política fiscal
Tram. 302-00057/10

Esmenes presentades
Reg. 26870; 26918 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26870)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política fiscal (tram. 302-00057/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat d del punt 2

d) No establir a l’Avantprojecte de modificació de la 
llei sobre centres recreatius, que està en tramitació per 
a actualitzar el marc jurídic del centre recreatiu turís-
tic de Vila-seca i Salou, la modificació del 55% al 10% 
del tipus impositiu de l’impost que grava l’activitat 
dels casinos. si no: 

I. Es retira el Projecte de llei del tipus de gravamen 
aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de 
béns immobles presentat en aquesta Cambra que incre-
menta fins al 10% el tipus impositiu aplicable a la trans-
missió d’immobles i a la constitució i cessió de drets 
reals que recaiguin sobre aquests.

II. Es retira la voluntat d’incrementar l’impost so-
bre successions que actualment s’aplica a Catalunya, 
mantenint així la supressió gairebé total aprovada per 
aquest Parlament.

III. Es retorna al mínim exempt de l’impost sobre el 
patrimoni al nivell anterior a l’última rebaixa establer-
ta per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Fascicle tercer



8 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 98

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 26918)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política fiscal (tram. 302-00057/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Ciutadans

Del punt 2.a

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

a) Presentar en aquesta Cambra el projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2013 abans de finalitzar l’actual període de sessions 
abans del 15 de juliol d’aquest any 2013.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 2.f

2.f. Instar el Govern central a derogar el Reial Decret 
Llei 20-2012, de 13 de juliol, que incorpora un aug-
ment en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicat en 
l’àmbit cultural fins el 21%.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 2.g

2.g. Instar el Govern central a derogar la llei 10/2012, 
de 20 de novembre, per la qual es regulen determina-
des taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 2.h

2.h. Instar el Govern central a derogar el Reial Decret-
llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostaria, tributària i financera, en allò 
que fa referència a la pujada dels tipus impositius de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació d’impagament amb les 
entitats del tercer sector
Tram. 302-00058/10

Esmenes presentades
Reg. 26899; 26922; 26973; 26989 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26899)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació d’impagament amb les entitats del tercer sector 
(tram. 302-00058/10).

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

D’un punt 11

«11. A fer les gestions necessàries davant el Govern 
de l’Estat per tal que efectiu les modificacions legals 
oportunes que permetin a les CCAA prioritzar el paga-
ment en els serveis de salut, educació i serveis socials 
davant qualsevol altre que tingui com a destinataris 
entitats financeres o empreses constructores.»

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

D’un punt 12

«A fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que incrementi les partides econòmiques 
destinades a transferències a les CCAA per serveis de 
salut, educació i serveis socials que permetin atendre 
l’increment de la demanda de les organitzacions del 
tercer sector social.»

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Laura Massana Mas
President GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26922)

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 estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació d’impagament amb 
les entitats del tercer sector (tram. 302-00058/10).

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

Dels punts 1 i 3

«1. Fer front, amb la màxima celeritat possible i de 
manera progressiva, al pagament del deute amb les 
entitats del Tercer Sector i les empreses que gestionen 
serveis d’atenció a les persones, especialment pel que 
fa a les quantitats corresponents al juliol de 2012. I re-
clamar, al Govern de l’Estat Espanyol, el compliment 
de l’article 32. 3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència, en el qual s’esta-
bleix que «l’aportació de la Comunitat Autònoma serà, 
per a cada any, igual a la de l’Administració General 
de l’Estat»; donat que aquest incompliment de la llei 
per part de l’Estat acaba afectant la sostenibilitat del 
sistema i provoca greus perjudicis a les entitats i em-
preses i als usuaris i usuàries.»

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

Dels punts 2 i 4

«2. Convocar, abans de trenta dies, la mesa creada a 
partir de la Resolució 124/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’impuls de mesures per a garantir la li-
quiditat de les entitats del tercer sector social, amb la 
presència, com a mínim, de la Confederació, la Taula 
del Tercer Sector Social, la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències, l’Associació de Centres d’Atenció a la De-
pendència de Catalunya, l’Associació Catalana de Di-
rectors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependèn-
cia Gerontològica i l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials, juntament amb un representant del Mi-
nisteri de Sanitat, Igualtat i Assumptes Socials. Millo-
rar, a través d’aquest canal, la transparència i la pla-
nificació al pagament de proveïdors de serveis socials; 
i, al mateix temps, acordar conjuntament mesures per 
pal·liar els problemes de finançament del sector.»

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

Dels punts 5 i 7

«Instar el Govern de la Generalitat a realitzar tots els 
tràmits necessaris davant el Govern de l’Estat per tal 
de modificar l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, amb l’objectiu de posar al màxim nivell de 
prioritat el pagament a les entitats del Tercer Sector 
i empreses que treballen en l’àmbit dels serveis a les 
persones, independentment que la tipologia de finan-
çament sigui les subvencions, el concert, el contracte 
o el conveni.»

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

Del punt 9

«Negociar amb les entitats financeres la creació d’una 
línia de finançament de circulant per a les entitats so-
cials i implementar mesures especials de suport finan-
cer per a les fundacions i associacions (ONG) de l’eco-
nomia social i del tercer sector, en matèria de serveis 
socials, sanitaris i educatius.»

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Pere Bosch Cuenca Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26973)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació d’impagament amb les entitats del tercer 
sector (tram. 302-00058/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició al punt 2

Així mateix es doti de major transparència la situació 
d’incompliment de pagaments per part de la Generali-
tat amb les dades rellevants per el seu anàlisi (Depar-
tament que ha de pagar, data de l’impagament, enti-
tats, quantitats pendents, terminis, etc.)
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

Establir una taula permanent de seguiment amb les or-
ganitzacions representants de les empreses i entitats 
del tercer sector social perjudicades pels impagaments 
per tal que articuli mesures de millorament del finan-
çament de les entitats socials; la simplificació dels pro-
cessos administratius; l’establiment d’una línia de pa-
gament preferent per a les entitats socials, d’acord amb 
la normativa vigent; la creació d’una línia de finança-
ment de circulant, en concertació amb entitats finance-
res; i l’agilització de l’emissió dels certificats de reco-
neixement de deutes que demanen les entitats socials, a 
fi de poder accedir a finançament bancari i identificar 
les necessitats de finançament que no queden cobertes 
i estudiar accions alternatives.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

Dotar de recursos suficients el Pla de Suport al Tercer 
Sector Social signat el 17 de setembre de 2012. I des-
envolupar una normativa que doni garanties a la ciu-
tadania i a les entitats i empreses que presten serveis 
concertats amb l’Administració d’atenció a les perso-
nes.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26989)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació d’impagament amb 
les entitats del tercer sector (tram. 302-00058/10).

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

De tot el text

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

1. Instar el Govern de l’estat a eixugar el deute histò-
ric que té amb la Generalitat de Catalunya per tal que 
aquesta pugui fer front als pagaments pendents amb 

les entitats socials i les empreses proveïdores de ser-
veis d’atenció a les persones, igualment com a dotar 
amb els recursos econòmics necessaris les partides 
que s’han vist reduïdes o suprimides en aquest dar-
rers anys, tals com: la Prestació bàsica de serveis so-
cials (pla concertat), els programes d’intervenció so-
cial d’integral del poble gitano, els programes socials 
de lluita contra el maltractament infantil, el Pla d’ac-
ció per a persones amb discapacitats, el restabliment 
del nivell acordat de la llei de la Dependència, així 
com el seu finançament adequat, el restabliment del 
fons d’acollida, integració i reforç educatiu dels immi-
grants, l’assistència integral a dones i menors víctimes 
de violència gènere, entre d’altres.

2. Instar el Govern de l’Estat que assigni a les Comu-
nitats Autònomes un terç de l’objectiu de dèficit per al 
conjunt de les administracions públiques, d’acord amb 
el pes que té la despesa pública autonòmica en total.

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

4. Instar el govern de l’estat a complir les sentències 
del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem que 
constaten que és la Generalitat i no l’estat a qui cor-
respon, la tramitació, resolució i pagament tant de les 
bases com de la convocatòria de subvencions per a la 
realització de programes de cooperació i voluntariat 
socials amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



8 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir la sos-
tenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau
Tram. 302-00059/10

Esmenes presentades
Reg. 26902 i 27030; 26969; 26970; 26981; 

26986 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26902 i 27030)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 302-00059/10).

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

En el punt 1

«Assegurar la suficiència financera de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, en el marc de la revisió del 
sistemes de finançament dels centres sanitaris per ga-
rantir la seva sostenibilitat financera, impulsant, entre 
d’altres, les següents mesures: 

»a. Consensuar un Pla de Viabilitat que asseguri una 
dotació financera suficient per a la sostenibilitat de 
l’entitat i que asseguri la continuïtat de l’activitat sense 
que disminueixi la qualitat assistencial; qualitat que es 
veu reflectida en els actuals índex de satisfacció dels 
usuaris, així com el manteniment de la plantilla del 
centre.

»b. Analitzar i, si és el cas, Revisar el conveni signat 
entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, per tal de garantir que l’Hospital 
no rep un tracte desigual en relació a d’altres centres 
sanitaris i que el CatSalut assigni els recursos sufici-
ents per tal de cobrir l’activitat sanitària duta a terme 
per l’hospital per atendre a la seva població de refe-
rència, en especial en relació als programes sanitaris.

»c. No realitzar cap ajust pressupostari de la despesa 
de salut el 2013.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

«2. Impulsar, de forma pactada entre la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i els representant dels tre-
balladors i treballadores del centre, canvis a l’arqui-
tectura institucional, que adaptin la governança a les 
necessitats actuals tant de la gestió del patrimoni his-
tòric com de la gestió sanitària, actualment dividida 
entre la fundació patrimonial i la fundació de gestió 
sanitària, per tal de constituir una arquitectura jurídica 
i institucional única integrada d’aquest centre, amb un 
nou òrgan únic integrat de govern de gestió sanitària i 
de la gestió patrimonial de tot el centre. Per tal de dur 
encarregat de la a terme aquesta reconfiguració s’arti-
cularan les següents mesures: 

»a. Dissoldre la fundació de gestió sanitària i reinte-
grar-la a la fundació patrimonial, de la que es va se-
parar l’any 1991 per decisió de la Molt Il·lustre Admi-
nistració Es garantirà, en qualsevol cas, la separació 
del finançament de les activitats sanitàries de les actu-
acions patrimonials cultural i per assegurar s’assegu-
rarà que els rendiments del patrimoni immobiliari de 
l’hospital estiguin al servei de la prestació dels serveis 
d’atenció sanitària i de recerca.

»b. Revisar la configuració jurídica, per tal d’establir 
amb claredat la titularitat pública de tots els òrgans de 
gestió i direcció del centre.»

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

«3. Adoptar mesures per tal d’assegurar una gestió 
professionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes 
de control existents i evitant que es tornin a produir 
les conductes irregulars les irregularitats que en algun 
moment han comès alguns gestors de l’entitat, tal com 
reflecteixen els informes de fiscalització de la Sindica-
tura de Comptes. Aquestes mesures inclouran entre 
d’altres: 

»a. Canviar el model de gestió del centre, de tal ma-
nera que el centre estigui gestionat per professionals de 
l’àmbit sanitari, i no per càrrecs de designació políti-
ca que es garanteixi la professionalitat del personal di-
rectiu, la seva capacitat de diàleg i el coneixement de 
l’àmbit sanitari.

»b. Reforçar l’activitat de control per part de la Inter-
venció de la Generalitat, del Protectorat de Fundaci-
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ons de la Generalitat de Catalunya i de les altres enti-
tats de control.»

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26969)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat, Alba Vergés i Bosch, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 302-
00059/10).

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

«1.a. Dotar financerament un Pla de Viabilitat que as-
seguri una dotació financera suficient per a la sosteni-
bilitat de l’entitat i que asseguri, la continuïtat de l’ac-
tivitat sense que disminueixi la qualitat assistencial; 
qualitat que es veu reflectida en els actuals índexs de 
satisfacció dels usuaris.

»1. b. Revisar el conveni signat entre el Servei Català 
de la Salut i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per 
tal que el CatSalut assigni els recursos financers sufi-
cients per tal de cobrir l’activitat sanitària duta a terme 
per l’hospital, en especial en relació als programes sa-
nitaris que se li han encarregat.»

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

«2. Impulsar canvis a l’arquitectura institucional, ac-
tualment dividida entre la fundació patrimonial i la 
fundació de gestió sanitària, un cop rebut l’informe en-
carregat a aquest efecte a experts en Dret Administra-
tiu. Entre d’altres, aquesta reconfiguració inclourà les 
següents mesures: 

»a. S’establirà amb claredat la titularitat pública de 
tots els òrgans de gestió i direcció del centre.

»b. S’establiran les modificacions estatutàries necessà-
ries per tal de garantir que la totalitat dels rendiments 
del patrimoni llegat a l’Hospital de Sant Pau i la San-
ta Creu es dediquin a la compra d’equipament d’ús sa-
nitari, la recerca en l’àmbit sanitari i el manteniment 
del patrimoni de l’Hospital, respectant la voluntat dels 
donants.

»c. S’establiran nous mecanismes de transparència i 
control de gestió que garanteixin la dedicació dels re-
cursos públics de l’Hospital a les finalitats fundacio-
nals.»

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

«3. Adoptar mesures per tal de consolidar una gestió 
professionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes 
de control existents i evitant que es tornin a produir les 
conductes irregulars que en algun moment han comès 
alguns gestors de l’entitat. Aquestes mesures inclouran 
entre d’altres.

a. Assegurar que el centre sigui gestionat per professi-
onals de l’àmbit sanitari i no per càrrecs de designació 
política.

b. Reforçar l’activitat de control del Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya i, excepci-
onalment, durant el 2013 fer que aquest exerceixi un 
seguiment i fiscalització de les actuacions del Patronat 
de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.»

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Ori-
ol Amorós i March; Alba Vergés i Bosch, diputats del 
GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26970)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 302-00059/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

Al punt 1 apartat a

«a. Consensuar un Pla de Viabilitat 2013-2016 que as-
seguri una dotació financera suficient per a la sosteni-
bilitat de l’entitat i que asseguri la continuïtat de l’ac-
tivitat sense que disminueixi la qualitat assistencial; 
qualitat que es veu reflectida en els actuals índexs de 
satisfacció dels usuaris.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

Al final de l’apartat a)

«[...] índexs de satisfacció dels usuaris, per consolidar 
el seu paper com a hospital de proximitat del sector 
Barcelona Dreta (dels barris de l’Eixample, Horta-
Guinardó, Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu) i hospital 
d’alta tecnologia.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 1 apartat b

«Aprovar un nou contracte programa entre la Gene-
ralitat, el Serveis Català de la Salut i l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 2013-2016, en la línia del con-
tracte programa 2007-2010, que permeti l’equilibri 
pressupostari i alhora garantir l’activitat assistencial 
com a Hospital de proximitat i d’alta tecnologia, que la 
planificació sanitària li atorga.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP Socialista

De tot el punt 2

«Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en 
el termini d’un mes, una proposta de nova arquitectura 
institucional, patrimonial, de govern i de gestió assis-
tencial, de recerca i de docència, elaborada pels pa-
trons recentment nomenats per la Generalitat (Depar-
tament d’Economia i Coneixement, Departament de 
Salut i Departament de Justícia), l’Ajuntament de Bar-
celona i l’Arquebisbat de Barcelona; aquesta proposta 
ha de ser dialogada amb els professionals del centre, 
la Junta facultativa i el Comitè d’Empresa.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP Socialista

Del punt 3 i apartat a

«Garantir l’estabilitat en la governança i en la gestió 
de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, enfortint i re-
forçant els mecanismes de diàleg amb la Junta faculta-
tiva i el comitè d’empresa i els mecanismes de control 
i objectivitat en l’assignació de recursos, utilitzant com 
a base l’establert en el contracte programa 2013-2016 i 
els indicadors de la Central de Resultats 2012.

»a) Garantir la gestió professionalitzada i la participa-
ció dels facultatius mèdics en l’elecció de la Direcció 
mèdica.»

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26981)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Roca Mas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibi-
litat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 
302-00059/10).

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

De la lletra a, de l’apartat 1

«a. Informar el Parlament del Pla de Viabilitat presen-
tat per la Fundació de Gestió i, a partir de les conclu-
sions, consensuar un Pla de Viabilitat que asseguri [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«2. Elaborar amb recursos propis del Departament de 
Salut per presentar a la Comissió de Salut un informe 
amb possibles alternatives a l’arquitectura institucio-
nal, actualment dividida entre la fundació patrimonial 
i la fundació de gestió sanitària.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 2

«a. Dissoldre la fundació de gestió sanitària i reinte-
grar-la a la fundació patrimonial, de la que es va sepa-
rar l’any 1991 per decisió de la Molt Il·lustre Adminis-
tració per a assegurar que el patrimoni immobiliari de 
l’hospital estigui al servei de la prestació dels serveis 
d’atenció sanitària.»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 3

«a. Canviar el model de gestió del centre, de tal mane-
ra que el centre sigui gestionat per professionals de la 
gestió de l’àmbit sanitari, i no per càrrecs de designa-
ció política.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Roca Mas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26986)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sos-
tenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(tram. 302-00059/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

«1.a. Dotar financerament un Pla de Viabilitat que as-
seguri una dotació financera suficient per a la sosteni-
bilitat de l’entitat, i que asseguri la continuïtat de l’ac-
tivitat sense que disminueixi la qualitat assistencial; 
qualitat que es veu reflectida en els actuals índexs de 
satisfacció dels usuaris.

1. b. Revisar el conveni signat entre el Servei Català 
de la Salut i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per 
tal que el CatSalut assigni els recursos financers sufi-
cients per tal de cobrir l’activitat sanitària duta a terme 
per l’hospital, en especial en relació als programes sa-
nitaris que se li han encarregat.»

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

«2. Impulsar canvis a l’arquitectura institucional, ac-
tualment dividida entre la fundació patrimonial i la 
fundació de gestió sanitària, un cop rebut l’informe en-
carregat a aquest efecte a experts en Dret Administra-
tiu. Entre d’altres, aquesta reconfiguració inclourà les 
següents mesures:

a. S’establirà amb claredat la titularitat pública de tots 
els òrgans de gestió i direcció del centre.

b. S’establiran les modificacions estatutàries necessà-
ries per tal de garantir que la totalitat dels rendiments 
del patrimoni llegat a l’Hospital de Sant Pau i la San-
ta Creu es dediquin a la compra d’equipament d’ús sa-
nitari, la recerca en l’àmbit sanitari i el manteniment 
del patrimoni de l’Hospital, respectant la voluntat dels 
donants.

c. S’establiran nous mecanismes de transparència i 
control de gestió que garanteixin la dedicació dels re-
cursos públics de l’Hospital a les finalitats fundacio-
nals.»

3 Esmena núm. 3
De modificació, addició i supressió
GP de Convergència i Unió

«3. Adoptar mesures per tal de consolidar una gestió 
professionalitzada, eficaç i transparent de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, reforçant els mecanismes 
de control existents i evitant que es tornin a produir les 
conductes irregulars que en algun moment han comès 
alguns gestors de l’entitat. Aquestes mesures inclouran 
entre d’altres.

a. Assegurar que el centre sigui gestionat per professi-
onals de l’àmbit sanitari i no per càrrecs de designació 
política.

b. Reforçar l’activitat de control del Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya i, excepci-
onalment, durant el 2013 fer que aquest exerceixi un 
seguiment i fiscalització de les actuacions del Patronat 
de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió de les plantilles docents 
als centres educatius
Tram. 302-00060/10

Esmenes presentades
Reg. 26900; 26972; 26975 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26900)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la gestió de les plantilles docents als centres educatius 
(tram. 302-00060/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

«1. Vincular la recuperació dels ingressos públics de la 
Generalitat a la reversió de les retallades en política edu-
cativa i, en aquest marc, Revertir les retallades en l’àm-
bit educatiu i començar a treballar en la redacció [...]».
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió de tot el punt 3 i addició d’un nou punt 3

«3. Treballar en la línia de recuperar les substitucions 
al 100% de la jornada i cobrir les substitucions des del 
primer dia de baixa donat que l’actual cobertura del 
86% és una decisió que correspon al Govern de Ca-
talunya que no ve imposada per cap Reial Decret del 
Govern de l’Estat.» 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

«4. Completar el desenvolupament normatiu de l’au-
tonomia de gestió dels centres públics prevista a la 
Llei d’educació, amb l’aprovació urgent del buscant el 
consens amb els agents sindicals en el del projecte de 
decret de plantilles i provisió de llocs de treball, que 
s’està tramitant actualment, tot articulant un sistema 
de provisió de llocs docents als centres més eficient, 
modern i que prioritzi l’autonomia dels centres, ga-
ranteixi equips compenetrats i cohesionats que com-
parteixin i facin créixer els projectes educatius amb la 
participació dels docents i del consell escolar i el con-
trol del Consell Escolar i de la representació legal dels 
treballadors i que incorpori totes les garanties de pu-
blicitat, mèrit i capacitat per a les persones aspirants, i 
en concret: [...]»

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Supressió de l’apartat c del punt 4 i addició d’un nou 
apartat c

«c. Que en la selecció de personal interí docent per a 
cobrir substitucions temporals, els llocs ordinaris es 
cobreixin amb el procediment ordinari de la borsa i 
que els llocs específics es cobreixin amb un procedi-
ment específic i avalat per la direcció del centre que 
respecti la transparència en l’adjudicació.»

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

Al final de l’apartat d del punt 4

«d. Que les direccions dels centres, en les condicions, 
criteris i procediment que determini el Departament 
d’Ensenyament també puguin proposar el nomena-
ment de personal funcionari docent de carrera i fun-
cionari docent en pràctiques, sempre que reuneixin els 

requisits exigits a la plantilla docent, excepte les places 
definitives que hauran de ser sotmeses al concurs de 
mèrits.»

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

D’addició de dos nous apartats al punt 4 

«f. Accelerar el màxim possible el nomenament del 
personal interí i substitut als centres educatius amb 
una previsió que faci possible la planificació educativa 
necessària en qualsevol centre educatiu.

»g. Garantir que tots els centres educatius tindran, a 
l’inici de curs escolar (no només a l’inici del curs lec-
tiu), el 100% de la seva plantilla nomenada.»

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

D’un punt 7

«7. Revocar la resolució ENS/1051/2013 relativa al 
DOGC 6379 del 21 de maig de 2013 en la que s’anul·la 
la preferència del professorat amb diversitat funcional 
a obtenir una adjudicació de destinació provisional 
per al personal interí dels cossos docents i recuperar 
l’esperit de la normativa de l’any 2012.» 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Joan Mena Arca
President GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26972)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la gestió de les plantilles docents als centres educatius 
(tram. 302-00060/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 1

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

»1. Retornar la despesa pública en educació (inclosa la 
de l’etapa 0-3 anys majoritàriament de titularitat mu-
nicipal) al nivell de 2010, per a ser prioritària, vincu-
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lant la recuperació dels ingressos públics de la Gene-
ralitat, als nous ingressos per impostos, a la reversió de 
les retallades en política educativa i, en aquest marc, 
començar a treballar en la redacció de les prioritats 
del contracte programa amb els agents econòmics i so-
cials en el marc de l’Acord estratègic 2013-2016 per 
a la modificació dels ajustaments al personal docent, 
l’adequació de les plantilles necessàries per garantir 
la qualitat educativa i l’atenció òptima a la diversitat i 
la cobertura de les substitucions des dels primers dies, 
entre d’altres.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 2

«[...] educatiu recorregut i en espera de sentència del 
Tribunal Constitucional, instar novament [...]»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP Socialista

De modificació i addició al punt 3

3. Mentre no sigui possible cobrir les substitucions des 
dels primers dies, millorar l’aplicació dels criteris vi-
gents per a assignar substitucions docents dels centres 
públics dependents del Departament d’Ensenyament, 
criteris que tenen en consideració l’alumnat de cada 
centre (necessitats educatives especials i famílies amb 
més dificultats socioeconòmiques), els nivells educa-
tius, les responsabilitats específiques de les tutories 
en diversos nivells, així com també la simultaneïtat 
de més d’una baixa en un mateix període. Afegir-hi 
nous criteris que agilitin la cobertura de les substituci-
ons per a l’inici del curs 2013-2014 per tal de millorar 
l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització dels cen-
tres i la tasca dels docents. Així,

a. El Departament d’Ensenyament ampliarà els supò-
sits de cobertura de baixes a partir del primer dia en 
els centres amb més necessitats d’atenció individualit-
zada que mantenen l’ampliació horària (CAEPS i es-
coles ubicades en entorns socials i econòmics desfa-
vorits), en els centres integrants de les ZER i en les 
unitats de suport a l’educació especial a l’escola inclu-
siva ordinària i en les escoles d’educació especial.

b. El Departament d’Ensenyament ampliarà els supò-
sits de cobertura de baixes en un termini més reduït 
(des del sisè dia lectiu) a Primària i secundària, en les 
especialitats d’anglès, tecnologia, música i educació 
física, i en totes les especialitats de les Escoles Ofici-
als d’Idiomes.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 3 bis i 3 ter

«3.bis. Presentar, davant la Comissió d’Educació i 
Universitats, l’avaluació pedagògica i social de l’efec-
te de la jornada continuada durant el curs 2012-2013 
abans d’elaborar les bases dels projectes educatius de 
centre i les plantilles per al proper curs.

»3. Ter. Contemplar en el projecte de decret de planti-
lles i provisió de llocs de treball les decisions entorn de 
la jornada lectiva i educativa, generalitzant progressi-
vament la sisena hora.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4, nou text

«4. Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres públics prevista a la Llei 
d’educació, amb l’aprovació urgent del projecte de de-
cret de plantilles i provisió de llocs de treball, que s’es-
tà tramitant actualment.

»Garantir l’accés equitatiu a la formació directiva dels 
docents i la publicitat i la objectivitat dels mèrits i ca-
pacitat en la cobertura d’accés en les places directives 
per liderar l’autonomia de gestió dels centres públics. 
Els directius es dotaran d’equips cohesionats que faran 
de la participació dels docents i del Consell Escolar un 
element substantiu en l’elaboració dels projectes edu-
catius de centre, i en concret: 

»a. Intervenir des dels centres públics en la perfila-
ció de places i en les posteriors propostes motivades 
de candidats i candidates a ocupar els llocs de treball. 
Que el caràcter de l’adscripció al lloc específic, vin-
culat al desenvolupament del projecte educatiu, sigui 
definitiu per al funcionariat un cop superat el concurs 
de mèrits.

»b. Que tant en els centres de nova creació com en els 
centres d’especial dificultat, ubicats en entorns soci-
als i econòmics desfavorits, es garanteixi que en paral-
lel al projecte educatiu de centre s’elabori un projecte 
d’entorn comunitari amb l’ajuntament i les entitats que 
treballen a la comunitat.

»c. Que les direccions dels centres puguin seleccionar 
el personal interí docent per cobrir substitucions tem-
porals, tot garantint la objectivitat dels mèrits i capaci-
tats de cada professional per la cobertura de les neces-
sitats pedagògiques de cada centre.

»d. Que les direccions dels centres, puguin proposar 
el nomenament de personal funcionari docent de car-
rera i funcionari docent en pràctiques, tot garantint la 
objectivitat dels mèrits i capacitats de cada professio-
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nal per la cobertura de les necessitats pedagògiques de 
cada centre.

»e. Que en el contingut funcional dels llocs docents es 
prioritzi el treball conjunt amb les famílies en el pro-
cés d’aprenentatge dels seus fills i filles i l’atenció a les 
necessitats educatives i socials de cada per a afavo-
rir l’èxit escolar. D’acord amb el que preveu l’article 
104.2 de la Llei d’Educació de Catalunya.»

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 26975)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la gestió de les plantilles docents als centres educatius 
(tram. 302-00060/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Del punt 2.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat d’adoptar mesures 
per a reordenar el model econòmic
Tram. 302-00061/10

Esmenes presentades
Reg. 26328; 26903; 26971; 26985 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26328)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la neces-

sitat d’adoptar mesures per a reordenar el model eco-
nòmic (tram. 302-00061/10).

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

A l’apartat 5, de tres nous paràgrafs, que resta de la 
manera següent: 

«5.b) Encarregar a l’INCASOL que en el termini de sis 
mesos presenti al Parlament un informe i relació deta-
llada de tots els terrenys de que és titular actualment 
tant l’INCASOL com d’altres Departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, a tot el territori de Catalunya, 
que no tingui la condició d’urbà ni d’urbanitzable, o 
que de tenir-la, no reuneixi condicions per mantenir 
aquesta classificació o que no s’hagin de destinar a 
equipaments o infraestructures avalades per la revisió 
del Planejament territorial i urbanístic.

5.c) Iniciar els tràmits pertinents per retornar a la clas-
sificació de sòl rústec no urbanitzable, de valor agrari, 
forestal o de Interès Natural, segons les seves carac-
terístiques tots els terrenys de que és titular actual-
ment tant l’INCASOL com d’altres Departaments de la 
Generalitat de Catalunya, a tot el territori de Catalu-
nya, que no reuneixi condicions per mantenir condició 
d’urbà ni d’urbanitzable i que no s’hagin de destinar a 
equipaments o infraestructures avalades per la revisió 
del Planejament territorial i urbanístic.

5.d) Presentar al Parlament, dins del termini de sis me-
sos, una proposta de pla d’usos i de gestió possibles 
pel conjunt de terrenys rústics no urbanitzables o que 
s’hagin de requalificar com a tals que siguin patrimoni 
de la Generalitat o de l’INCASOL, de forma ajustada 
als seus valors.»

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

D’un nou apartat 9), que resta de la manera següent: 

«9.a) Revisat tot el procediment de concessió de la ges-
tió privada del sistema Aigües Ter-Llobregat, deixant 
sense efecte l’adjudicació feta a ACCIONA, retornant 
l’expedient a la Mesa de contractació i declarant de-
serta la licitació, per no complir les ofertes presenta-
des per les dues empreses concursant, tots els requisits 
requerits pels plecs de condicions tècniques i adminis-
tratives.

9.b) Retornar a la titularitat pública, adscrita a l’Agèn-
cia de l’Aigua de Catalunya, la totalitat dels béns, 
instal·lacions i serveis que formen el sistema Aigües 
Ter-Llobregat.

9.c) Iniciar els tràmits per constituir, de forma immedi-
ata, una empresa pública, que assumeixi la gestió del 
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conjunt dels béns i serveis del sistema Aigües Ter-Llo-
bregat.»

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 26903)

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adoptar 
mesures per a reordenar el model econòmic (tram. 
302-00061/10).

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

Del punt 1

«Revisar tots els plans directors urbanístics vigents 
amb l’objectiu d’avaluar-ne la necessitat i la viabilitat 
en un context radicalment diferent d’aquell en què es 
van tramitar.»

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

Del punt 5

«Potenciar l’INCASOL com a actor clau i preeminent 
en l’ordenació territorial del país i en la configuració 
d’un parc públic d’habitatge»

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

Del punt 6

«Reclamar al govern de l’estat el traspàs a la Genera-
litat de Catalunya de totes les competències de l’òrgan 
cadastral a Catalunya per tal que els valors cadastrals 
dels immobles s’adeqüin als valors urbanístics exis-
tents a Catalunya» 

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

Del punt 7

«Fer efectiva la creació i aplicació de l’impost sobre 
els pisos buits propietat de persones jurídiques tal i 

com es va acordar a la Moció 33/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la modificació de l’impost de succes-
sions i donacions»

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

Roger Torrent i Ramió Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26971)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el mo-
del econòmic (tram. 302-00061/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 5

«5. Impulsar una reforma legislativa per canviar els 
objectius de l’Incasòl per tal que esdevingui un actor 
clau en l’ordenació territorial del país per a la provisió 
de sòl residencial i en la configuració d’un parc pú-
blic d’habitatge, garantint la necessària participació 
d’ajuntaments i agents socials.»

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 26985)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adop-
tar mesures per a reordenar el model econòmic (tram. 
302-00061/10).

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

Del punt 8.

«8. Donar impuls a la nova Llei de Governs Locals 
com eina que ha de garantir i reforçar la clarificació 
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del mapa competencial entre els ens locals i la Gene-
ralitat.»

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 7/2013, sobre la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, corresponent als exercicis 
2008, 2009 i 2010
Tram. 258-00004/10

Sol·licitud de presentació de l’informe

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20392).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, 20.06.2013.

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00017/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 14, 03.07.2013, DSPC-P 23

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juli-
ol de 2013, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pel diputat Sergio García Pérez relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parla-
ment estableix la situació de compatibilitat del diputat 
Sergio García Pérez.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de 
Ciutadans; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25995; 25996; 26039 i 26040; 26132 

Coneixement: Mesa del Parlament, 02.07.2013

Reg. 25995

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament, comunica que els diputats 
Inés Arrimadas García i Jordi Cañas Pérez han estat 
designats membres de la comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació (núm. expedient 406-
00005/10) 

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Reg. 25996

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament del Parlament, comunica que les 
diputades Meritxell Borràs i Solé i Mercè Jou i Torras 
han estat designades membres de la Comissió de Polí-
tiques de Lluita contra la Desocupació.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 26039

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 l’article 40 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Oriol Amorós i March 
ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana de Catalunya a la Comissió de Po-
lítiques de Lluita contra la Desocupació.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 26040

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 l’article 40 del Reglament del Parla-
ment, comunica que la diputada Marta Vilalta i Torres 
ha estat designada membre de la Comissió de Políti-
ques de Lluita contra la Desocupació.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 26132

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que les dipu-
tades Montserrat Capdevila Tatché i Alícia Romero 
Llano han estat designades membres de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació.

Així mateix, es comunica que la persona proposada 
pel Grup Parlamentari Socialista per a ésser el Por-
taveu de la Comissió de Polítiques de Lluita contra 
la Desocupació és la diputada Montserrat Capdevila 
Tatché.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 406-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 26032 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Parla-
ment, comunica que la portaveu Marta Rovira i Ver-
gés i la diputada Gemma Calvet i Barot han estat de-
signades membres de la Comissió d’Estudi del Dret a 
Decidir.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu adjunt del GP d’ERC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 

I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
81/X, sobre la sinistralitat de la carretera 
C-58 a Vacarisses
Tram. 290-00062/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 26275 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00062/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 81/X, 
sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt c la Resolució 81/X, sobre 
la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (núm. 
tram. 290-00062/10), us informo del següent:

Durant el primer semestre de 2013 s’ha continuat amb 
la redacció del projecte constructiu corresponent a 
l’estudi que aquest Departament havia de dur a terme 
l’any 2012. Un cop redactat el projecte, anomenat En-
llaç a la carretera C-58 (del pk 27,800 al pk 28,500) 
per a l’accés a l’àmbit de Collcardús. Vacarisses, que 
inclou l’enllumenat del túnel de Coll Cardús, es po-
dran programar les obres corresponents en funció del 
cost de l’actuació i de les futures disponibilitats pres-
supostàries.

Barcelona, 27 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 6/X, so-
bre la defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 26360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 6/X, amb nú-
mero de tramitació 390-00006/10, sobre la defensa dels 
interessos del món local, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 26360).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 03.10.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.07.2013.
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4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera-
litat davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre el cas Palau
Tram. 350-00004/10

Anunci

Anunci: Vicepresidenta del Govern, del Govern de la 
Generalitat (reg. 26566).
Coneixement: Mesa del Parlament, 02.07.2013.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb 
la consellera d’Ensenyament sobre l’ús del 
castellà en matèries no lingüístiques en el 
sistema educatiu català
Tram. 354-00079/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el futur de la prestació de serveis sanitaris 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 354-00087/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 20256).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 03.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00091/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 20796).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 03.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’adjudicació d’un con-
curs relacionat amb l’organització dels actes 
de commemoració del tres-centè aniversari 
dels fets del 1714
Tram. 354-00093/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 25160).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 28.06.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la detenció d’un periodista el 15 de juny 
de 2013
Tram. 354-00096/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25177).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
28.06.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les presumptes incompatibilitats del director 
del Servei Català de la Salut en l’exercici del 
seu càrrec
Tram. 354-00097/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 25191).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 03.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la relació del director del Servei Català de la 
Salut amb empreses proveïdores de serveis 
al Departament de Salut
Tram. 354-00098/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25267).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 03.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre les mesures adoptades per a pal·liar la 
pobresa i la malnutrició infantil a l’estiu
Tram. 354-00101/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Rafael López i Rueda, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 26408).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 01.07.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

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.

Proposta de compareixença de Xavier Amor 
Martín, president de la Federació de Munici-
pis de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00179/10

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.

Proposta de compareixença de M. Àngels 
Barberà Fondevila, directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00180/10

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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Proposta de compareixença de Joan Aula-
dell Fontseca, ex-director general de Rela-
cions Institucionals amb el Parlament, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00181/10

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.

Proposta de compareixença de Miquel Sàm-
per Rodríguez, president del Consell de Col-
legis d’Advocats de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00182/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.

Proposta de compareixença de Muriel Ca-
sals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00183/10

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.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Castellà, professor titular de dret constitu-
cional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00184/10

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.

Proposta de compareixença d’Ismael Peña-
López, professor dels Estudis de Dret i Cièn-
cia Política i investigador a l’Internet Inter-
disciplinary Institute i a l’eLearn Center de la 
Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00185/10

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.

Proposta de compareixença de Miquel Roca 
Junyent, advocat, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 352-00186/10

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.

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Saiz Antón, presidenta del Col·legi de Se-
cretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00187/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.



8 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

4.53.05. INFORMACIó 115

Proposta de compareixença de Carles Viver 
Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics i catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00188/10

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.

Proposta de compareixença d’Itziar González 
Virós, arquitecta experta en processos de 
participació ciutadana, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00189/10

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.

Proposta de compareixença de Quim Bru-
gué, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00190/10

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.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics i catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00191/10

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.

Proposta de compareixença de Marc Parés, 
director del Grup de Recerca en Participació 
Ciutadana i Moviments Socials de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00192/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00193/10

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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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00194/10

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.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00195/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Obrera Nacional de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00196/10

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.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la comissió promotora de la 
iniciativa legislativa popular per a una ren-
da garantida de ciutadania amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00197/10

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.

Proposta de compareixença de Maria Àn-
gels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au-
toritat Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00198/10

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.

Proposta de compareixença d’Ester Mitjans, 
exdirectora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 352-00199/10

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.

Proposta de compareixença de Josep Lluís 
Martí, professor del Departament de Dret de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00200/10

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.

Proposta de compareixença de Jordi Pac-
heco, politòleg expert en participació ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00201/10

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.
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Proposta de compareixença de Joaquín Tor-
nos, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00202/10

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.

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz 
Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00203/10

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.

Proposta de compareixença de Javier Pérez 
Royo, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Sevilla, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00204/10

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.

Proposta de compareixença d’Elisa Pérez 
Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucio-
nal i catedràtica de dret internacional privat 
de la Universitat Nacional d’Educació a Dis-
tància, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00205/10

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.

Proposta de compareixença de Víctor Ferre-
res, professor titular de dret constitucional 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00206/10

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.

Proposta de compareixença de Manuel Ger-
pe, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00207/10

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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Proposta de compareixença de Gregorio 
Cámara Villar, catedràtic de dret constituci-
onal de la Universitat de Granada, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00208/10

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.

Proposta de compareixença d’Òscar Rebo-
llo, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00209/10

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.

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

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.

Proposta de compareixença d’Eduard Roig 
Molés, professor titular de dret constitucio-
nal de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00211/10

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.

Proposta de compareixença de Xavier Ar-
bós, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00212/10

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.

Proposta de compareixença de Michael Do-
naldson, coordinador d’acció institucional 
de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00213/10

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.

Proposta de compareixença de Teresa Puig 
Gallach, cap del Departament de Participa-
ció Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona 
(Barcelonès), amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00214/10

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.



8 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 115

4.53.05. INFORMACIó 119

Proposta de compareixença d’Antoni Merino 
Orejón, exdirector del Centre per a la Parti-
cipació Ciutadana de la Diputació de Barce-
lona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès 
Occidental), amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00215/10

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.

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

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.

Proposta de compareixença de Tatiana 
Mansilla, tècnica de participació ciutadana 
de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llo-
bregat), amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00217/10

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.

Proposta de compareixença de Bartolomé 
Agudo López, extècnic de participació ciu-
tadana i cap de solidaritat i cooperació de 
l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00218/10

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.

Proposta de compareixença de Dolça Gar-
cia Monroy, ex-regidora ponent de partici-
pació ciutadana i atenció a la gent gran de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00219/10

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.

Proposta de compareixença d’Enrique Álva-
rez Conde, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat 
de Madrid), amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00220/10

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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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00221/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 352-00222/10

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.

Proposta de compareixença de Carme For-
cadell i Lluís, presidenta de l’Assemblea Na-
cional Catalana, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 352-00223/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Municipis per la In-
dependència amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00224/10

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.

Proposta de compareixença de Muriel Ca-
sals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultu-
ral, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 352-00225/10

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.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Sobirania i Justícia amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00226/10

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.

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

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.

Proposta de compareixença de Carles Boix 
i Serra, professor de ciències polítiques de 
la Universitat de Princeton, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00228/10

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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Proposta de compareixença de Xavier Arbós 
Marín, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00229/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.06.2013, DSPC-C 140.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00230/10

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.

Proposta de compareixença de Jaume 
López i Hernández, doctor en ciència políti-
ca i de l’administració, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00231/10

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.

Proposta de compareixença de Ferran Re-
quejo i Coll, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00232/10

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.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Reniu i Vilamala, professor de ciència polí-
tica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 352-00233/10

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.

Proposta de compareixença d’Esther Mar-
tín Núñez, professora titular de dret consti-
tucional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes 
populars no referendàries i participació ciu-
tadana
Tram. 352-00234/10

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.

Proposta de compareixença de Jordi Matas 
Dalmases, catedràtic de ciència política de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 352-00235/10

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 president 
de la Societat Espanyola de Nutrició Paren-
teral i Enteral davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre els objectius d’aquesta 
entitat i els estudis que ha desenvolupat
Tram. 356-00092/10

Rectificació del text presentat (BOPC 46, p. 86)
Reg. 19977 / Coneixement: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, comunica a 
la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent 
en sol·licitud de compareixença (tram. 356-00092/10), 
presentada 5 de març de 2013 i amb número de regis-
tre 5319.

On diu: 

«Sr. Abelardo García de Lorenzo Mateos, President de 
la Sociedad Española de Nutrición Parental y Enteral»

Ha de dir: 

«President de la Sociedad Española de Nutrición Pa-
rental y Enteral»

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Sol·licitud de compareixença de Roger Albi-
nyana i Saigí, secretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre les delegacions exteriors de la 
Generalitat
Tram. 356-00143/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 6, tinguda el 28.06.2013, 
DSPC-C 147.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activi-
tats de la Secretaria
Tram. 356-00145/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 6, tinguda el 28.06.2013, 
DSPC-C 147.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi la situa-
ció actual de l’ajuda al refugiat
Tram. 356-00248/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 9, tinguda el 02.07.2013, DSPC-C 150.

Sol·licitud de compareixença de Ricard 
Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca, au-
tors de l’estudi «Junts a l’aula. Present i futur 
del model d’educació comprensiva a Cata-
lunya», davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè presentin l’estudi
Tram. 356-00250/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Ar-
gent Ballús, coordinador del projecte edu-
catiu «Millorem», davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre 
l’elaboració i les conclusions de l’estudi 
d’aquest projecte educatiu
Tram. 356-00251/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant d’ESADE al Ple de Diplocat davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè exposi la seva posició 
sobre els documents i les accions de Diplo-
cat
Tram. 356-00262/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20484).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 02.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant d’IESE al Ple de Diplocat davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè exposi la seva posició sobre 
els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00263/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20485).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 02.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant d’EADA al Ple de Diplocat davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè exposi la seva posició sobre 
els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00264/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20486).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 02.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant de la Barcelona Graduate School of 
Economics al Ple de Diplocat davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè exposi la seva posició sobre 
els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00265/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20487).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 02.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis al Ple de Diplocat davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè exposi la seva posició sobre 
els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00266/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20488).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 02.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença del represen-
tant del Consell General de les Cambres Ofi-
cials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya al Ple de Diplocat davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè exposi la seva posició sobre 
els documents i les accions de Diplocat
Tram. 356-00267/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 20489).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 02.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po-
més davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00270/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20556).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Persones Sor-
des de Catalunya davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi 
sobre l’accessibilitat universal dels estudi-
ants sords
Tram. 356-00279/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po-
més, expresident de la Junta del Patronat de 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui els motius 
de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00282/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 20757 i 25661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
nuel Basáñez, exrepresentant de la Genera-
litat a la Junta del Patronat de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els motius de la dimissió en 
bloc de la Junta
Tram. 356-00283/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 20757 i 25661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agustí i 
Fabré, exrepresentant de la Generalitat a la 
Junta del Patronat de la Fundació de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, davant la Comissió de Salut per-
què expliqui els motius de la dimissió en 
bloc de la Junta
Tram. 356-00284/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 20757 i 25661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Pérez Sánchez, exrepresentant del Ca-
pítol Catedralici a la Junta del Patronat de 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui els motius 
de la dimissió en bloc de la Junta
Tram. 356-00285/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 20757 i 25661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ini-
esta, exrepresentant de l’Ajuntament de Bar-
celona a la Junta del Patronat de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els motius de la dimissió en 
bloc de la Junta
Tram. 356-00286/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Manuel Villegas Pérez, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 20757 i 25661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Manu-
el Basáñez davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre la situació de l’Hospital de 
la Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00287/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Enric Agus-
tí Fabre davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de l’Hospital de la 
Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00288/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Pérez Sánchez davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, de Bar-
celona
Tram. 356-00289/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ini-
esta davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’Hospital de la 
Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00290/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Carme Pé-
rez davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’Hospital de la 
Sant Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00291/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 20795).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació 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 conve-
nis col·lectius i la intenció de la Corporació 
d’obrir un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 356-00292/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Sol·licitud de compareixença de Josep Oliu 
Creus, president del Consell d’Administra-
ció de Banc Sabadell, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè expliqui la posició 
de l’entitat respecte als fons d’inversió adre-
çats al mercat d’aliments
Tram. 356-00297/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 25171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Javier 
Guzmán, director de Veterinaris sense Fron-
teres, davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè expliqui la posició de l’entitat res-
pecte als fons d’inversió adreçats al mercat 
d’aliments
Tram. 356-00298/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 25171).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui les presumptes 
incompatibilitats en l’exercici del seu càrrec
Tram. 356-00299/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 25192).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui la relació del direc-
tor del Servei Català de la Salut amb empre-
ses proveïdores de serveis al Departament 
de Salut
Tram. 356-00300/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 25268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
03.07.2013.

Sol·l icitud de compareixença d’Alícia 
Sánchez-Camacho i Pérez davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els casos d’espionatge polític de Méto-
do 3
Tram. 356-00302/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 25514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de José Zara-
goza Alonso davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític de Método 3
Tram. 356-00303/10

Sol·licitud

Sol·licitud: David Bonvehí i Torras, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 25515).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Carles Gil-
bert, alcalde de la Granadella, i de Sergi Sa-
ladié, professor associat de la Universitat 
Rovira i Virgili, perquè presentin l’estudi «Im-
pacte econòmic de l’energia eòlica a escala 
local a Catalunya»
Tram. 356-00305/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25542 
i 25543).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Enrico Fra-
betti, director adjunt de l’Associació Euro-
pea d’Indústries Càrnies, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la 
situació del sector carni, el model de segu-
retat alimentària i les polítiques de preus pú-
blics i taxes d’escorxadors i sales d’espece-
jament
Tram. 356-00306/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
25625).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Indústries 
de la Carn davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informi sobre la situació del sec-
tor carni, el model de seguretat alimentària i 
les polítiques de preus públics i taxes d’es-
corxadors i sales d’especejament
Tram. 356-00307/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
25626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
28.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Nacional de Ma-
gatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Espe-
cejament davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informi sobre la situació del sec-
tor carni, el model de seguretat alimentària i 
les polítiques de preus públics i taxes d’es-
corxadors i sales d’especejament
Tram. 356-00308/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Ventura Brusca, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
25627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans per-
què informi sobre els motius pels quals el 
Protectorat de Fundacions ha demanat el 
concurs de creditors de la Fundació Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00311/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 26149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 02.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Afers Religiosos davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui les líni-
es de treball de la seva direcció general
Tram. 356-00312/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 26156).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Raimon 
Masllorens Escobós, vicepresident de la 
Federació Catalana d’Associacions de Pro-
ductors, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre la situació del 
sector audiovisual
Tram. 356-00313/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26236).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Bas i 
Viñals, en representació de Diagonal TV, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre la situació del sector au-
diovisual
Tram. 356-00314/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26236).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.

Sol·licitud de compareixença de la secretà-
ria general del Departament d’Ensenyament 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè expliqui el programa d’activitats del 
protocol per a generar activitat complemen-
tària a l’Acadèmia General Bàsica de Sotso-
ficials de Talarn (Pallars Jussà)
Tram. 356-00316/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 26270).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 28.06.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Crimi-
nòlegs davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la funció dels 
criminòlegs i la creació d’un col·legi profes-
sional
Tram. 356-00317/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Elena Ribera i Garijo, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Gar-
cia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salva-
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
26874).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 03.07.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans amb el conseller de la 
Presidència sobre l’acord previ a la vista del 
judici del cas Pallerols
Tram. 355-00023/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 27.06.2013, 
DSPC-C 146.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura sobre 
la dissolució i liquidació del Consorci Casa 
de les Llengües
Tram. 355-00039/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 27.06.2013, 
DSPC-C 143.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les informa-
cions publicades al voltant de l’actuació del 
director del Servei Català de la Salut
Tram. 355-00050/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 25894).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 28.06.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’ús del castellà en 
matèries no lingüístiques en el sistema edu-
catiu català
Tram. 355-00052/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Miquel Buch Moya, pre-
sident de l’Associació Catalana de Munici-
pis, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00106/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Xavier Amor Martín, pre-
sident de la Federació de Municipis de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00107/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de M. Àngels Barberà Fon-
devila, directora de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00108/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Joan Auladell Fontseca, 
ex-director general de Relacions Institucio-
nals amb el Parlament, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00109/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença Muriel Casals i Couturier, 
presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació 
a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00110/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Josep M. Castellà, pro-
fessor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00111/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Ismael Peña-López, pro-
fessor dels Estudis de Dret i Ciència Políti-
ca i investigador a l’Internet Interdisciplinary 
Institute i a l’eLearn Center de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00112/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Miquel Roca Junyent, 
advocat, amb relació a la Proposició de llei 
de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00113/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00114/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Itziar González Virós, ar-
quitecta experta en processos de participa-
ció ciutadana, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendà-
ries i participació ciutadana
Tram. 353-00115/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00116/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Marc Parés, director del 
Grup de Recerca en Participació Ciutadana 
i Moviments Socials de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00117/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00118/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00119/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Joaquín Tornos, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00120/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 353-00121/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Javier Pérez Royo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universi-
tat de Sevilla, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00122/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Elisa Pérez Vera, exma-
gistrada del Tribunal Constitucional i cate-
dràtica de dret internacional privat de la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Distància, 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00123/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Manuel Gerpe, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00124/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Gregorio Cámara Villar, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Granada, amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00125/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Teresa Puig Gallach, cap 
del Departament de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00126/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’Antoni Merino Orejón, ex-
director del Centre per a la Participació Ciu-
tadana de la Diputació de Barcelona i gerent 
de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00127/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Fernando Pindado 
Sánchez, ex-subdirector general de Par-
ticipació Ciutadana i tècnic superior de la 
Generalitat, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00128/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Bartolomé Agudo López, 
extècnic de participació ciutadana i cap de 
solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de 
Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00129/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Enrique Álvarez Conde, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Rei Joan Carles (Comunitat de Ma-
drid), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00130/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carme Forcadell i Lluís, 
presidenta de l’Assemblea Nacional Cata-
lana, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00131/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Municipis per la Independència 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00132/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de So-
birania i Justícia amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 353-00133/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació del col-
lectiu EMMA amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00134/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carles Boix i Serra, pro-
fessor de ciències polítiques de la Universi-
tat de Princeton, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 353-00135/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jaume López i Hernán-
dez, doctor en ciència política i de l’adminis-
tració, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00136/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00137/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vila-
mala, professor de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00138/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Esther Martín Núñez, pro-
fessora titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00139/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00140/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença del delegat de la Genera-
litat a la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a explicar els seus criteris i el programa 
d’activitats a les institucions de la Unió Eu-
ropea
Tram. 357-00055/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 28.06.2013, DSPC-C 147.

Compareixença de Carles Pellicer i Punyed, 
alcalde de Reus i president d’Innova, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00105/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 01.07.2013, DSPC-C 189.

Compareixença de Baldomero Rovira López, 
interventor de l’Ajuntament de Reus i d’Inno-
va, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00115/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 01.07.2013, DSPC-C 189.

Compareixença de Jaume Renyer Alimbau, 
secretari general de l’Ajuntament de Reus, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00117/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses, tinguda el 01.07.2013, DSPC-C 189.

Compareixença d’Elisabet Abad, directora 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre les línies d’actua-
ció i les tasques d’aquest centre amb relació 
a la inserció sociolaboral dels reclusos i so-
bre la seva estructura i organització
Tram. 357-00136/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 27.06.2013, 
DSPC-C 146.

Compareixença de la directora general d’Ad-
ministració de Seguretat davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00263/10

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 de Marc Caparrós, inspec-
tor en cap de l’Àrea de la Brigada Mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra, davant la Co-
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00265/10

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 de Núria Aymerich, directo-
ra de l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya, davant la Comissió d’Estudi dels Mo-
dels de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 357-00266/10

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 de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè expliqui el lliurament d’un 
diploma a un exmembre de la División Azul 
dins els actes de celebració del cent seixan-
ta-novè aniversari de la Guàrdia Civil
Tram. 357-00303/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats per la Defensa de la 
Llengua i la Cultura Catalanes de la Catalu-
nya Nord davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè expliqui la seva visió del tan-
cament de la delegació de TV3 a Perpinyà i 
les polítiques de la Generalitat de suport a 
la llengua i la cultura catalanes a la Catalu-
nya Nord
Tram. 357-00304/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del co-
mitè d’empresa de Televisió de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a informar sobre el trencament 
de negociacions dels convenis col·lectius i la 
intenció de la Corporació d’obrir un expedi-
ent de regulació d’ocupació
Tram. 357-00307/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, tinguda el 28.06.2013, DSPC-
C 148.
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Compareixença d’una representació del co-
mitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als per a informar sobre el trencament de 
negociacions dels convenis col·lectius i la in-
tenció de la Corporació d’obrir un expedient 
de regulació d’ocupació
Tram. 357-00308/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 7, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, tinguda el 28.06.2013, DSPC-
C 148.

Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors i de la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les delegacions exteri-
ors de la Generalitat
Tram. 357-00309/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 6, tinguda el 28.06.2013, 
DSPC-C 147.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 28.06.2013, DSPC-C 147.

Compareixença del secretari d’Afers Exteri-
ors i de la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les activitats de la Se-
cretaria
Tram. 357-00310/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 6, tinguda el 28.06.2013, 
DSPC-C 147.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 28.06.2013, DSPC-C 147.

Compareixença de Ricard Aymerich, Jo-
sep M. Lluró i Enric Roca, autors de l’estu-
di «Junts a l’aula. Present i futur del model 
d’educació comprensiva a Catalunya», da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats per a presentar l’estudi
Tram. 357-00311/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.

Compareixença d’Antoni Argent Ballús, co-
ordinador del projecte educatiu «Millorem», 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre l’elaboració i les 
conclusions de l’estudi d’aquest projecte 
educatiu
Tram. 357-00312/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre l’accessibilitat 
universal dels estudiants sords
Tram. 357-00313/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 10, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 145.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de març de 2013
Tram. 334-00020/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 26257 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 

de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de març de 2013, i l’in-
forme sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de 
la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de març de 2013
Tram. 334-00021/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 26257 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00020/10.
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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

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

	Proposta de resolució sobre el millorament del procediment d’acreditació i vigència de la condició de beneficiari de descomptes per a usuaris del túnel del Cadí
	Tram. 250-00615/10
	Presentació

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

	Proposta de resolució sobre l’emissió de senyals acústics que permetin identificar les intervencions dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions
	Tram. 250-00617/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la formació dels mossos d’esquadra
	Tram. 250-00618/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’equipament de les unitats de l’Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00619/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el sistema de provisió de les unitats de l’Àrea de la Brigada Mòbil i de la Unitat Central d’Informació en Ordre Públic dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00620/10
	Presentació

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

	Proposta de resolució sobre la destinació d’una part del fons per la taxa turística a projectes turístics i de patrimoni cultural
	Tram. 250-00622/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el trasllat de línies d’investigació dels centres de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Lleida i Cabrils al centre Torre Marimon, de Caldes de Montbui
	Tram. 250-00623/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un model consorciat de central de compres, logística, emmagatzematge i distribució per al sistema sanitari públic
	Tram. 250-00624/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-124 com a prolongació de la ronda Oest de Sabadell
	Tram. 250-00625/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la modificació de la legislació en matèria de cotització i liquidació dels drets de la seguretat social en l’àmbit de l’esport de base
	Tram. 250-00626/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la presentació de les bases jurídiques perquè les entitats del tercer sector social es puguin acollir al Fons de garantia econòmica i social
	Tram. 250-00627/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la creació del consorci que s’ha de transformar en l’Administració tributària de Catalunya
	Tram. 250-00628/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la incorporació de l’atenció psiquiàtrica d’adults i infants a l’Hospital Sant Joan, de Reus
	Tram. 250-00629/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la derogació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	Tram. 250-00630/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols polítics i partidistes en edificis i espais públics
	Tram. 250-00631/10
	Presentació


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu als informes de fiscalització 32/2012, sobre l’Institut d’Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada, corresponent al període 2006-2010, 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2009, 35/2012,
	Tram. 256-00002/10, 256-00004/10, 256-00005/10, 256-00007/10 
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris


	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 reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura
	Tram. 270-00004/10
	Debat de totalitat
	Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
	Tram. 270-00006/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
	Tram. 302-00055/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil i les beques de menjador
	Tram. 302-00056/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
	Tram. 302-00057/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació d’impagament amb les entitats del tercer sector
	Tram. 302-00058/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a garantir la sostenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 302-00059/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les plantilles docents als centres educatius
	Tram. 302-00060/10
	Esmenes presentades

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el model econòmic
	Tram. 302-00061/10
	Esmenes presentades


	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2013, sobre la Universitat Politècnica de Catalunya, corresponent als exercicis 2008, 2009 i 2010
	Tram. 258-00004/10
	Sol·licitud de presentació de l’informe



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00017/10
	Adopció


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 411-00005/10
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista


	4.45.13.	Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 406-00004/10
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 81/X, sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
	Tram. 290-00062/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 6/X, sobre la defensa dels interessos del món local
	Tram. 390-00006/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	4.52.	Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.10.	Compareixences
	Compareixença del president de la Generalitat davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el cas Palau
	Tram. 350-00004/10
	Anunci


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’ús del castellà en matèries no lingüístiques en el sistema educatiu català
	Tram. 354-00079/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el futur de la prestació de serveis sanitaris de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 354-00087/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 354-00091/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’adjudicació d’un concurs relacionat amb l’organització dels actes de commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
	Tram. 354-00093/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la detenció d’un periodista el 15 de juny de 2013
	Tram. 354-00096/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les presumptes incompatibilitats del director del Servei Català de la Salut en l’exercici del seu càrrec
	Tram. 354-00097/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut
	Tram. 354-00098/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les mesures adoptades per a pal·liar la pobresa i la malnutrició infantil a l’estiu
	Tram. 354-00101/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00178/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor Martín, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00179/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Joan Auladell Fontseca, ex-director general de Relacions Institucionals amb el Parlament, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00181/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00183/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de cons
	Tram. 352-00185/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00186/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació 
	Tram. 352-00188/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Itziar González Virós, arquitecta experta en processos de participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00189/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00190/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació 
	Tram. 352-00191/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Parés, director del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació c
	Tram. 352-00192/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00194/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00195/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00198/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Mitjans, exdirectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00199/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, professor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00200/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00201/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00202/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00203/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Elisa Pérez Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 352-00205/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00207/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00208/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00209/10
	Rebuig de la sol·licitud

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

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

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

	Proposta de compareixença de Michael Donaldson, coordinador d’acció institucional de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00213/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00214/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Merino Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referen
	Tram. 352-00215/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença de Bartolomé Agudo López, extècnic de participació ciutadana i cap de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i particip
	Tram. 352-00218/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Proposta de compareixença d’Enrique Álvarez Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00220/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00221/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00222/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00223/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 352-00224/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

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

	Proposta de compareixença d’una representació del col·lectiu EMMA amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, alcalde de la Granadella, i de Sergi Saladié, professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, perquè presentin l’estudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala local a Catalunya»
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	Sol·licitud de compareixença d’Enrico Frabetti, director adjunt de l’Associació Europea d’Indústries Càrnies, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector carni, el model de seg
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Indústries de la Carn davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector carni, el model de seguretat alimentà
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carn i Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector ca
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre els motius pels quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de la Fundació Gesti
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Afers Religiosos davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les línies de treball de la seva direcció general
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens Escobós, vicepresident de la Federació Catalana d’Associacions de Productors, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector audiovisual
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d’Ensenyament davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el programa d’activitats del protocol per a generar activitat complementària a l’Acadèmia General Bàsica de Sotso
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	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la funció dels criminòlegs i la creació d’un col·legi professional
	Tram. 356-00317/10
	Sol·licitud
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	Tram. 353-00108/10
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00110/10
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	Compareixença de Josep M. Castellà, professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Compareixença d’Ismael Peña-López, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’Internet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de consultes popula
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	Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00113/10
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	Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Compareixença d’Itziar González Virós, arquitecta experta en processos de participació ciutadana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Compareixença de Marc Parés, director del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00118/10
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	Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00120/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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	Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00122/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Elisa Pérez Vera, exmagistrada del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participa
	Tram. 353-00123/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00124/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Gregorio Cámara Villar, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00125/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00126/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Merino Orejón, exdirector del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i par
	Tram. 353-00127/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Fernando Pindado Sánchez, ex-subdirector general de Participació Ciutadana i tècnic superior de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00128/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Bartolomé Agudo López, extècnic de participació ciutadana i cap de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutada
	Tram. 353-00129/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Enrique Álvarez Conde, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de Madrid), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00130/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Forcadell i Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00131/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00132/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Sobirania i Justícia amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00133/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del col·lectiu EMMA amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00134/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Boix i Serra, professor de ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00135/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jaume López i Hernández, doctor en ciència política i de l’administració, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00136/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00137/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
	Tram. 353-00138/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Esther Martín Núñez, professora titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
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