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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

1.01.03. Decrets llei

Resolució 296/X del Parlament de Catalunya, de 
validació del Decret llei 3/2013, del 25 de juny, sobre el règim 
de millores de la prestació econòmica d’incapacitat tempo-
ral del personal funcionari al servei de l’Administració de jus-
tícia a Catalunya
Tram. 203-00007/10
Adopció p. 15

1.10. Resolucions

Resolució 256/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la represa de les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri del Guinar-
dó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10 i 250-00456/10
Adopció p. 15

Resolució 257/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la utilització d’espais esportius d’entitats públiques o de 
finançament públic pels infants i adolescents dels centres 
oberts
Tram. 250-00420/10
Adopció p. 16

Resolució 258/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la garantia de participació del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars i de codecisió dels ens locals titulars 
de part del sistema de serveis socials en la redacció de la 
nova Cartera de serveis socials
Tram. 250-00462/10
Adopció p. 16

Resolució 260/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 2/2013, sobre l’Insti-
tut Català de Finances, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00008/10
Adopció p. 17

Resolució 261/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2013, sobre el 
Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent al 2010 i 
al 2011
Tram. 256-00009/10
Adopció p. 17

Resolució 262/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2013, sobre l’Agèn-
cia Catalana de la Joventut, corresponent al 2010
Tram. 256-00010/10
Adopció p. 17

Resolució 263/X del Parlament de Catalunya, 
d’aprovació de l’Informe de fiscalització 38/2012, sobre el 

control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vin-
culats al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 
2010
Tram. 256-00006/10
Adopció p. 18

Resolució 264/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un informe sobre el funcionament de l’ofici-
na de turisme virtual
Tram. 250-00377/10
Adopció p. 18

Resolució 265/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la recepció dels canals de la televisió digital terrestre a  
Paüls, Alfara de Carles, Caseres i la Galera
Tram. 250-00408/10
Adopció p. 19

Resolució 266/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció de mesures urgents per als desocupats de cin-
quanta anys o més
Tram. 250-00435/10
Adopció p. 19

Resolució 267/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació del sistema de patent única europea
Tram. 250-00452/10
Adopció p. 19

Resolució 268/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’assessorament tècnic a l’Ajuntament de Salou en el projec-
te de canalització del barranc de Barenys
Tram. 250-00254/10
Adopció p. 20

Resolució 269/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la instal·lació de barreres paraallaus o viseres en al-
guns trams de la carretera C-28 i sobre l’estudi de la via-
bilitat del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10
Adopció p. 20

Resolució 270/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00273/10
Adopció p. 20

Resolució 271/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el transport de viatgers per carretera entre Igualada i 
Barcelona
Tram. 250-00274/10
Adopció p. 21

Resolució 272/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ampliació de les zones tarifàries de la línia 3 de rodalia 
i l’establiment d’un servei integrat d’autobús i tren entre la 
Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10
Adopció p. 21

Tres fascicles Fascicle primer
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Nota adhesiva
– La Proposta de resolució sobre un nou model d’atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat (tram. 250-00486/10), a les esmenes presentades, a la pàg. 52, ha estat rectificada al BOPC 127, pàg. 42.– La Resolució 297/X del Parlament de Catalunya, per la qual es designen tres síndics de la Sindicatura de Comptes (tram. 282-00001/09), a la pàg. 28, ha estat modificada al BOPC 133, pàg. 9.– La Declaració del Parlament de Catalunya d'adhesió a la Declaració universal sobre els arxius (tram. 401-00006/10), a la pàg. 95, inclou la correcció d'errades publicada al BOPC 165, pàg. 68.
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Resolució 273/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el tram entre Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10
Adopció p. 22

Resolució 274/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’àmbit de planificació territorial del Penedès
Tram. 250-00446/10
Adopció p. 22

Resolució 275/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’acabament de les obres de la carretera C-51 entre Valls i el 
Vendrell i sobre els pagaments pendents als afectats pel tra-
çat de la carretera
Tram. 250-00322/10 i 250-00333/10
Adopció p. 23

Resolució 276/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el garantiment de la circulació dels trens i la seguretat de la 
línia 1 de rodalia al pas pel Maresme
Tram. 250-00364/10
Adopció p. 23

Resolució 277/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment dels compromisos adquirits amb els veïns del 
barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, que tenen els habitat-
ges afectats per aluminosi
Tram. 250-00372/10
Adopció p. 24

Resolució 278/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció d’un projecte de construcció d’una via per a bici-
cletes i vianants que connecti Breda amb l’estació de Riells 
i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10
Adopció p. 24

Resolució 279/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció del projecte d’una rotonda a la intersecció de  
Riells i Viabrea de la carretera C-35
Tram. 250-00397/10
Adopció p. 25

Resolució 280/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament de les indemnitzacions als afectats per les ex-
propiacions pel pas del tren de gran velocitat entre Barcelo-
na i la Jonquera
Tram. 250-00387/10
Adopció p. 25

Resolució 281/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10
Adopció p. 25

Resolució 285/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment dels contractes programa amb escoles 
concertades o la implantació d’un sistema de finançament 
addicional
Tram. 250-00384/10
Adopció p. 26

Resolució 286/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la represa de les obres de construcció d’una llar d’infants a 
l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10
Adopció p. 26

Resolució 287/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00419/10
Adopció p. 26

Resolució 288/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aprenentatge dels primers auxilis dins l’horari escolar
Tram. 250-00422/10
Adopció p. 27

Resolució 289/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’obertura de les línies de P3 i la continuïtat de les escoles 
Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà 
d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Castell de Tona i Gil 
Cristià i Arbós de la Selva del Camp
Tram. 250-00466/10
Adopció p. 27

Resolució 297/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen tres síndics de la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/09
Adopció p. 28

Resolució 298/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Barcelona
Tram. 284-00007/10
Adopció p. 28

Resolució 299/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Girona
Tram. 284-00008/10
Adopció p. 28

1.15. Mocions

Moció 39/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de l’ensenyament universitari
Tram. 302-00063/10
Aprovació p. 29

Moció 40/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
condicions i les garanties del projecte BCN World
Tram. 302-00064/10
Aprovació p. 30

Moció 41/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Administra-
ció pública
Tram. 302-00065/10
Aprovació p. 30

Moció 42/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de la infància
Tram. 302-00068/10
Aprovació p. 31

Moció 43/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les me-
sures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 302-00062/10
Aprovació p. 32

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del tipus 
impositiu en l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques
Tram. 300-00074/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públi-
ques de la memòria
Tram. 300-00075/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre la situació de de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 300-00076/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre els clubs esportius
Tram. 300-00077/10
Substanciació p. 33
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Interpel·lació al Govern sobre les accions que em-
prendrà amb motiu de l’aprovació del Pla hidrològic de 
l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 300-00078/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la celebra-
ció dels Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2017
Tram. 300-00079/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la co-
municació i la producció audiovisuals
Tram. 300-00080/10
Substanciació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre la cultura
Tram. 300-00081/10
Substanciació p. 34

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació de determinats reglaments en l’àmbit 
de la pesca i la salut animal per raó del canvi d’estatut de 
Mayotte respecte a la Unió
Tram. 295-00064/10
Coneixement de la proposta p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al seguiment, notificació i verificació de les emis-
sions de diòxid de carboni del transport marítim i pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 525/2013
Tram. 295-00076/10
Coneixement de la proposta p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a les taxes que s’han de pagar a l’Agència Euro-
pea de Medicaments per l’acompliment d’activitats de far-
macovigilància pel que fa medicaments d’ús humà
Tram. 295-00077/10
Coneixement de la proposta p. 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats 
membres sobre la comercialització d’equips a pressió
Tram. 295-00078/10
Coneixement de la proposta p. 34

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10
Debat de totalitat p. 35
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 35

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10
Debat de totalitat p. 35
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 35

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el replantejament del 
tancament de dues línies de P3 a les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10
Retirada p. 35

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de con-
tingència de la Generalitat per a resoldre la situació d’emer-
gència de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00412/10
Rebuig p. 35

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un espai 
al web de la Generalitat per a informar sobre el Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10
Rebuig p. 35

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma de l’Administració pública i del sector públic
Tram. 302-00066/10
Rebuig p. 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política de prevenció d’incendis
Tram. 302-00067/10
Rebuig p. 36

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Ponència per a elaborar l’Informe p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 36

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
Debat de totalitat p. 37
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya p. 37
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini per a proposar compareixences p. 37

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00044/10
Presentació p. 37

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment per a elegir tres síndics de la Sindica-
tura de Comptes
Tram. 282-00001/09
Substanciació de les compareixences p. 47
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3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la transformació de 
l’Institut Català de Finances en una banca pública i la inte-
gració de Catalunya Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la constitució del con-
sorci cadastral amb l’Administració de l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10
Esmenes presentades p. 48

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
Esmenes presentades p. 48

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
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la modificació del ma-
pa de zones del sistema tarifari integrat
Tram. 250-00474/10
Esmenes presentades p. 49

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
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la gestió de la finca 
Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10
Esmenes presentades p. 50

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
Esmenes presentades p. 50

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
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el procés de reformu-
lació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00485/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre un nou model d’aten-
ció pediàtrica integral al Prat de Llobregat
Tram. 250-00486/10
Esmenes presentades p. 52

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
Esmenes presentades p. 52

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
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre la revisió del protocol 
d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular
Tram. 250-00495/10
Esmenes presentades p. 53

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
Esmenes presentades p. 53

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
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la carretera TV-3141 
entre Reus i Cambrils
Tram. 250-00498/10
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció del complex esportiu Sant Jordi, de Tarra-
gona
Tram. 250-00500/10
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00503/10
Esmenes presentades p. 55

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
Esmenes presentades p. 55

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
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar
Tram. 250-00509/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua a Torroja del Priorat, Porrera, Gratallops i Poboleda
Tram. 250-00510/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre el parc mòbil del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10
Esmenes presentades p. 57

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
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del Centre de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10
Esmenes presentades p. 58
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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
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre l’uniforme dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00519/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre el tancament de l’abo-
cador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la campanya de pre-
venció d’incendis del 2013
Tram. 250-00526/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
banderes independentistes a l’uniforme per part dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a l’entitat Bidó de Nou Barris i sobre el garantiment del 
projecte Circ d’Hivern
Tram. 250-00532/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la planificació escolar 
de secundària a Sant Joan de Vilatorrada per al curs 2013-
2014
Tram. 250-00533/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la reobertura d’una lí-
nia de P3 a l’Escola Frederic Mistral i la instal·lació d’un mò-
dul a l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00534/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució de suport al dret a l’autode-
terminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’increment de perso-
nal a la Unitat de Suport a l’Educació Especial de l’Escola 
Àngels Alemany i Boris, de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució de condemna d’una agressió 
racista a l’estació de tren de Mataró
Tram. 250-00539/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la construcció de l’illa 
d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre les immatriculacions 
de béns immobles
Tram. 250-00541/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució de rebuig de la Llei orgànica 
de millorament de la qualitat de l’ensenyament
Tram. 250-00542/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte 
de llei orgànica de millorament de la qualitat de l’ensenya-
ment i la destitució del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
horaris d’obertura dels centres d’atenció primària del Vallès 
Occidental a l’estiu
Tram. 250-00544/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució de suport a l’associació Al-
tra Italia i a les víctimes dels bombardejos feixistes sobre 
Catalunya que han presentat una querella per aquests bom-
bardejos
Tram. 250-00545/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre les beques de men-
jador
Tram. 250-00546/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Registre Civil com a servei públic de les administracions 
públiques
Tram. 250-00547/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte 
de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa i so-
bre la defensa del model d’escola catalana
Tram. 250-00548/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució de condemna als atacs al 
monument a les víctimes del nazisme de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-00549/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el retorn de l’activitat 
quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
igualtat d’horari de docència per als alumnes de les escoles 
concertades
Tram. 250-00551/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre els preus de la matrí-
cula dels cicles formatius de grau superior i les mesures per 
a poder accedir a aquests estudis
Tram. 250-00552/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’Escola Abrera
Tram. 250-00553/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’atenció als infants ne-
cessitats durant l’estiu
Tram. 250-00554/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Pro-
grés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00555/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la visibilitat del Con-
sell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema 
Sanitari
Tram. 250-00556/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a les enti-
tats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’enfortiment dels cri-
teris socials en l’adjudicació dels contractes de gestió de 
serveis socials
Tram. 250-00558/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00559/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la celebració del vintè 
aniversari de l’Any Internacional de la Família
Tram. 250-00560/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el lliurament als grups 
parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
Tram. 250-00561/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el programa Pacient 
Expert Catalunya
Tram. 250-00562/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’impuls de plans d’ac-
ció i campanyes de donació de sang
Tram. 250-00563/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre l’Associació de Larin-
gectomitzats de Lleida
Tram. 250-00564/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el centre d’atenció pri-
mària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la creació d’una nova 
línia de secundària a l’Institut Terres de Ponent, de Molle-
russa
Tram. 250-00566/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el manteniment a Llei-
da del centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries
Tram. 250-00567/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’educació Can Record a Sant Esteve de Palautordera
Tram. 250-00568/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el servei presencial de 
traductors dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00569/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la integració de la 
gestió de l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
amb la de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00570/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat 
de Clément Méric i sobre la investigació de les connexions 
entre grups d’extrema dreta europeus i catalans
Tram. 250-00571/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre elaboració d’un pla 
d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Escola Montserrat 
Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 250-00573/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 145/X, sobre el manteniment de les línies de P3 a 
l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de cons-
trucció del nou centre
Tram. 250-00574/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre les conseqüències de 
les retallades en les persones amb discapacitat
Tram. 250-00575/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’import 
destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment 
d’infants
Tram. 250-00576/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Osona
Tram. 250-00577/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la denegació dels 
permisos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó 
i d’urani
Tram. 250-00578/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la conversió de la Fun-
dació Hospital Sant Bernabé, de Berga, en un consorci pú-
blic
Tram. 250-00579/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim 
de transició que estableix la disposició transitòria de l’Ordre 
de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció del 
client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona
Tram. 250-00582/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00583/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66
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Proposta de resolució sobre la redacció del projec-
te executiu i la licitació de les obres de l’Escola Montigalà, 
de Badalona
Tram. 250-00584/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
P3 a l’Escola Gironella, de Gironella, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el servei d’assistència 
jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
humans i materials per al manteniment de les activitats del 
Memorial Democràtic
Tram. 250-00588/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’acció internacional i 
la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de la filosofia en el 
currículum de l’ensenyament secundari obligatori i el bat-
xillerat
Tram. 250-00590/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre les prestacions i les 
pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tu-
telats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència
Tram. 250-00591/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la renovació del siste-
ma educatiu per a les persones sordes
Tram. 250-00592/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00593/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció d’un complex hoteler en la senyalització de la carretera 
C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció de l’accés a la carretera LV-5119 en la senyalització de la 
carretera C-14
Tram. 250-00595/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’increment de la do-
tació pressupostària de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a evitar l’aplicació de l’expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 250-00596/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació i de la reducció dels sous a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne la despesa
Tram. 250-00597/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les lí-
nies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del 
deute a aquest equipament cultural
Tram. 250-00663/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària per a l’obertura de l’Hospital de la Garrotxa, a Olot
Tram. 250-00664/10
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Parc de Bombers de la Vall d’Aro, a Castell - Platja d’Aro
Tram. 250-00665/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’increment de les par-
tides pressupostàries destinades als espais naturals prote-
gits
Tram. 250-00666/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució de condemna de l’assas-
sinat de Guillem Agulló per membres d’extrema dreta i de 
l’apologia del terrorisme feta pel regidor de Plataforma per 
Catalunya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00667/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte 
de creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades 
pel Govern
Tram. 250-00668/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’ac-
tivitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de 
Mataró
Tram. 250-00669/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures per a combatre el frau fiscal
Tram. 250-00671/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’atenció de les patolo-
gies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00674/10
Presentació p. 78

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 79
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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. 79

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i 
les mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat 
pública
Tram. 302-00062/10
Esmenes presentades p. 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de l’ensenyament universitari
Tram. 302-00063/10
Esmenes presentades p. 81

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les condicions i les garanties del projecte BCN World
Tram. 302-00064/10
Esmenes presentades p. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de l’Admi-
nistració pública
Tram. 302-00065/10
Esmenes presentades p. 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma de l’Administració pública i del sector públic
Tram. 302-00066/10
Esmenes presentades p. 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de prevenció d’incendis
Tram. 302-00067/10
Esmenes presentades p. 90

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la infància
Tram. 302-00068/10
Esmenes presentades p. 92

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya d’adhesió a 
la Declaració universal sobre els arxius
Tram. 401-00006/10
Lectura en el Ple p. 95

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 95

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Elecció de la secretària p. 96

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la dimissió del director general de Serveis Penitenciaris i so-
bre la seguretat de les presons i la rehabilitació i reinserció 
dels interns
Tram. 354-00080/10
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
els motius pels quals el Protectorat de Fundacions ha dema-
nat el concurs de creditors de la Fundació de Gestió Sani-
tària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00086/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’expedient de regulació d’ocupació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 354-00089/10
Acord sobre la sol·licitud p. 96

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
Acord sobre la sol·licitud p. 96

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia 
i Coneixement sobre els errors detectats en les proves d’ac-
cés a la universitat
Tram. 354-00094/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i 
Coneixement sobre la situació de les universitats pel que fa 
a pressupostos i beques per al curs 2013-2014
Tram. 354-00095/10
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la pujada d’impostos anunciada
Tram. 354-00099/10
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre una subhasta de béns immobles 
de la Generalitat
Tram. 354-00100/10
Sol·licitud i tramitació p. 97

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
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Govern 
davant les inundacions i riuades d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 354-00103/10
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
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bre l’informe de la comissió d’experts amb relació a la refor-
ma de l’Administració pública i el seu sector públic
Tram. 354-00104/10
Sol·licitud i tramitació p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’atorgament del tercer grau a dos expresidents de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00105/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la classificació inicial en tercer grau penitenciari dels exdi-
rectius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya em-
presonats
Tram. 354-00106/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00107/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els 
casos d’espionatge polític
Tram. 354-00108/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00109/10
Sol·licitud i tramitació p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el tren-
cament de negociacions dels convenis col·lectius i la in-
tenció de la Corporació d’obrir un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 358-00003/10
Retirada de la sol·licitud p. 98

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Centre Euro Àrab de Catalunya davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi so-
bre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00139/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Xavier de las  
Cuevas i altres representants del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè expliqui els projectes de 
cooperació del Col·legi
Tram. 356-00140/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Millan, 
secretari general del Consell Català del Moviment Euro-
peu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 356-00141/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo i Mariné, 
secretari general del Patronat Catalunya Món. Consell de Di-
plomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 

Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les actuacions exteriors del patronat
Tram. 356-00144/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de Carles A. Gasòli-
ba i Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i 
Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per-
què informi sobre les actuacions i els objectius d’aquesta 
fundació
Tram. 356-00177/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sagarra i  
Trias, president de l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objec-
tius d’aquesta associació
Tram. 356-00178/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana Projecte per a un Governament 
Democràtic Mundial davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la campa-
nya «Per l’establiment d’una Assemblea Parlamentària de 
les Nacions Unides»
Tram. 356-00204/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern a França davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i 
els objectius de la delegació
Tram. 356-00231/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
al Regne Unit davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els 
objectius de la delegació
Tram. 356-00232/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern a Alemanya davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activi-
tats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00233/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
als Estats Units d’Amèrica davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les ac-
tivitats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00234/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
per a la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activi-
tats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00235/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per-
què expliqui la situació de la Catalunya exterior i faci propos-
tes per a millorar el suport als catalans de l’exterior
Tram. 356-00249/10
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè infor-
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mi sobre la situació del català en l’àmbit de l’Administració 
de justícia
Tram. 356-00256/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de Miquel Sàmper Ro-
dríguez, president del Consell dels Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació del torn d’ofici
Tram. 356-00260/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

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
Rebuig de la sol·licitud p. 101

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
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença del representant 
d’EADA 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. 356-00264/10
Rebuig de la sol·licitud p. 101

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
Rebuig de la sol·licitud p. 101

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
Rebuig de la sol·licitud p. 101

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
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Llena 
Cortina davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la contractació de Método 3 pel departament 
del qual era titular
Tram. 356-00268/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació i la planificació de 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris
Tram. 356-00269/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les sostracci-
ons de menors i les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 356-00278/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de David Moner, pre-
sident de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui la 
situació de l’esport català i les federacions esportives
Tram. 356-00280/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, 
president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, 
perquè expliqui la situació dels consells esportius
Tram. 356-00281/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui els errors detectats en les proves 
d’accés a la universitat
Tram. 356-00295/10
Retirada de la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre la situació de les universitats pel 
que fa a pressupostos i beques per al curs 2013-2014
Tram. 356-00296/10
Retirada de la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític de 
Método 3
Tram. 356-00302/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

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
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Giner Gar-
gallo, degà a Catalunya del Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè es posicioni sobre les propostes en curs per 
a reformar les funcions dels registres i sobre la col·laboració 
amb les administracions territorials i ambientals
Tram. 356-00304/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, al-
calde de la Granadella, i de Sergi Saladié, professor asso-
ciat de la Universitat Rovira i Virgili, perquè presentin l’es-
tudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala local a 
Catalunya»
Tram. 356-00305/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon San-
romà Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finan-
ces, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les línies d’actuació de l’Institut
Tram. 356-00309/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la 
situació de la recerca i el model de recerca a Catalunya
Tram. 356-00310/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans perquè informi sobre els motius pels 
quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el concurs 
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de creditors de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 356-00311/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

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
Tram. 356-00312/10
Acord sobre la sol·licitud p. 104

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
Acord sobre la sol·licitud p. 104

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
Acord sobre la sol·licitud p. 104

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
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la fun-
ció dels criminòlegs i la creació d’un col·legi professional
Tram. 356-00317/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè expliqui les línies generals de l’activitat de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca
Tram. 356-00320/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè expliqui les línies del Govern en matèria 
universitària
Tram. 356-00321/10
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Xavier Crespo i 
Llobet davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00327/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Xavier Martorell, 
ex-director general de Serveis Penitenciaris, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00328/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Turu i 
Rosell, expresidenta de l’entitat municipal descentralitzada 
de Valldoreix, davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00329/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batet, alcalde 
de Valls (Alt Camp), davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00330/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Josep-Lluís Carod-
Rovira davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00331/10
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de Marc Fuertes i Gar-
cia, portaveu del Moviment Independent de Lloret a l’Ajun-
tament de Lloret de Mar (Selva), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge 
polític
Tram. 356-00332/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Matas 
i Babon, ex-secretari general de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00333/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de José Montilla da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00334/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de Joan Recasens da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00335/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença Francesc Amador i 
Pitarch, exregidor a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00336/10
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00337/10
Sol·licitud p. 106

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals amb la vicepresidenta del Govern sobre la diagnosi 
prevista en el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’or-
ganització i l’optimització del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat 2012-2014
Tram. 355-00046/10
Substanciació p. 107

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre els actes de 
commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 355-00053/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 107

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals amb el conseller de la Presidència sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 355-00054/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 107

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre l’adjudicació 
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d’un concurs relacionat amb l’organització dels actes de 
commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 355-00055/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 107

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre els mo-
tius pels quals el Protectorat de Fundacions ha demanat el 
concurs de creditors de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 355-00056/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 107

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i 
Família sobre les mesures adoptades per a pal·liar la pobre-
sa i la malnutrició infantil a l’estiu
Tram. 355-00057/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 107

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

Compareixença d’una representació de la Taula 
per l’Acció Exterior davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a presentar aquesta entitat 
i informar sobre els seus objectius i activitats
Tram. 357-00048/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Núria Camps i Vidal, directora 
d’Avaluem, i d’altres representants de les entitats signants 
del manifest «Per una acció exterior de Catalunya partici-
pativa i compromesa» davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a exposar els objectius del 
manifest
Tram. 357-00050/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Xavier Crespo i Llobet, exalcal-
de de Lloret de Mar i exgestor de l’empresa pública Centres 
Mèdics Selva Maresme, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00088/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes, 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. 357-00098/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Núria Constans Macià, direc-
tora i gerent de la Corporació Salut del Maresme i la Selva 
i administradora única de Centres Mèdics Selva Maresme, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00100/10
Substanciació p. 108

Compareixença de Pere Vallribera i Rodríguez, ex-
director general de la Corporació Salut del Maresme i la Sel-
va i administrador únic de Centres Mèdics Selva Maresme, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00102/10
Substanciació p. 108

Compareixença d’Albert Fernández Terricabras, 
president de la Corporació Salut del Maresme i la Selva, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-

bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i 
les Empreses
Tram. 357-00104/10
Substanciació p. 109

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
presenti la memòria d’aquest ens corresponent al 2012
Tram. 357-00145/10
Substanciació p. 109

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
faci balanç de la seva gestió
Tram. 357-00147/10
Substanciació p. 109

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situa-
ció de les universitats públiques, les reformes necessàries, 
els informes dels experts de la Comissió de Governança 
del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel ministre 
d’Educació
Tram. 357-00148/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Joan Ràfols Llach, secretari del 
Consell d’Administració de Catalunya Caixa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00155/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Raquel Puig, secretària general 
del Sindicat d’Estalvi de Catalunya a Catalunya Banc, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00156/10
Substanciació p. 109

Compareixença de Narcís Serra i Serra, expresi-
dent de Caixa Catalunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00162/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Jordi Campins, president del 
Sindicat d’Estalvi de Catalunya i exmembre del Consell d’Ad-
ministració de Caixa Catalunya, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00221/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Joan Delort, gerent de Preven-
ció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, da-
vant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses
Tram. 357-00268/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Stop Bales de Goma davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material An-
tiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00273/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció Ojo con tu Ojo davant la Comissió d’Estudi dels Models 
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de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00274/10
Substanciació p. 110

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortu-
ra davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00275/10
Substanciació p. 110

Compareixença de Toni Vilà, membre del comitè 
d’experts col·laboradors en la redacció del document de ba-
ses de l’Avantprojecte de llei de l’autonomia personal, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre l’estat d’aquest document de bases
Tram. 357-00302/10
Substanciació p. 111

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a exposar la situació actual de 
l’ajuda al refugiat
Tram. 357-00314/10
Substanciació p. 111

Compareixença de Joaquim Llena Cortina davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
contractació de Método 3 pel departament del qual era ti-
tular
Tram. 357-00315/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de David Moner, president de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè expliqui la situació de 
l’esport català i les federacions esportives
Tram. 357-00316/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Jaume Domingo, president de 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya, perquè expliqui 
la situació dels consells esportius
Tram. 357-00317/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’Alícia Sánchez-Camacho i Pé-
rez davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els casos d’espionatge polític de Método 3
Tram. 357-00318/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de José Zaragoza Alonso davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític de Método 3
Tram. 357-00319/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Carles Gilbert, alcalde de la 
Granadella, i de Sergi Saladié, professor associat de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, perquè presentin l’estudi «Impacte 
econòmic de l’energia eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 357-00320/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del director general d’Afers Religio-
sos davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui 
les línies de treball de la seva direcció general
Tram. 357-00321/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

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
Tram. 357-00322/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Joan Bas i Viñals, en represen-
tació de Diagonal TV, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre la situació del sector audiovisual
Tram. 357-00323/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació del català en l’àmbit de l’Administració de justícia
Tram. 357-00324/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, pre-
sident del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació del torn d’ofici
Tram. 357-00325/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
per a informar sobre la situació i la planificació de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris
Tram. 357-00326/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de SOS Bebès 
Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre les sostraccions de menors i 
les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 357-00327/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’Antonio Giner Gargallo, degà a 
Catalunya del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mer-
cantils, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
posicionar-se sobre les propostes en curs per a reformar les 
funcions dels registres i sobre la col·laboració amb les admi-
nistracions territorials i ambientals
Tram. 357-00328/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença del director general de Dret i d’En-
titats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre els motius pels quals el Protec-
torat de Fundacions ha demanat el concurs de creditors de 
la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 357-00329/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans per a informar sobre la funció dels criminò-
legs i la creació d’un col·legi professional
Tram. 357-00330/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Entitats de Recerca davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a informar sobre la situació de 
la recerca i el model de recerca a Catalunya
Tram. 357-00331/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença del secretari d’Universitats i Re-
cerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
a explicar les línies generals de l’activitat de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca
Tram. 357-00332/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença del secretari d’Universitats i Re-
cerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per 
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a explicar les línies d’actuació del Govern en matèria univer-
sitària
Tram. 357-00333/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació del Centre Eu-
ro Àrab de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats 
d’aquesta entitat
Tram. 357-00334/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Xavier de las Cuevas i altres re-
presentants del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció per a explicar els projectes de cooperació del Col·legi
Tram. 357-00335/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Joaquim Millan, secretari ge-
neral del Consell Català del Moviment Europeu, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00336/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari 
general del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomà-
cia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les 
actuacions exteriors del patronat
Tram. 357-00337/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, pre-
sident de la fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre 
les actuacions i els objectius d’aquesta fundació
Tram. 357-00338/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’Eduard Sagarra i Trias, president 
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre les activitats i els objectius d’aquesta as-
sociació
Tram. 357-00339/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana Projecte per a un Governament Democràtic 
Mundial davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació per a informar sobre la campanya «Per l’es-
tabliment d’una assemblea parlamentària de les Nacions 
Unides»
Tram. 357-00340/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar la 
situació de la Catalunya exterior i fer propostes per a millorar 
el suport als catalans de l’exterior
Tram. 357-00341/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115
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Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya per a presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalu-
nya corresponent al 2011
Tram. 359-00008/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 115

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 16
Convocada per al dia 24 de juliol de 2013 p. 116

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

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades corresponent al 2012
Tram. 334-00024/10
Presentació p. 116

Informe de les activitats del Consell de Seguretat 
Nuclear corresponent al 2012
Tram. 334-00025/10
Presentació p. 116

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’abril del 2013
Tram. 337-00014/10
Presentació p. 117

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord p. 117

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i reparació 
de les instal·lacions de l’edifici del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/10
Formalització del contracte p. 118

Contractació del servei de neteja de les dependèn-
cies del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00003/10
Anunci p. 118
Nomenament de la Mesa de contractació p. 119
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 296/X del Parlament de Catalu-
nya, de validació del 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’Admi-
nistració de justícia a Catalunya
Tram. 203-00007/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 17.07.2013, DSPC-P 25

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de ju
liol de 2013, ha debatut el Decret llei 3/2013, del 25 de 
juny, sobre el règim de millores de la prestació econò
mica d’incapacitat temporal del personal funcionari al 
servei de l’Administració de justícia a Catalunya (tram. 
20300007/10), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Regla
ment, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par
lament, valida el Decret llei 3/2013, del 25 de juny, 
sobre el règim de millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal funcionari al ser
vei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 256/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa de les obres de cons-
trucció d’una residència i centre de dia a 
l’illa d’equipaments UA3 del barri del Guinar-
dó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10 i 250-00456/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 9, 02.07.2013, DSPC-C 150

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 2 de juliol de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció d’una residència i centre de dia 
a l’illa d’equipaments UA3 del barri del Guinardó, de 
Barcelona (tram. 25000401/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
20409), i el text de la Proposta de resolució sobre la 
represa de les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri del 
Guinardó, de Barcelona, presentada pel Grup Parla
mentari 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 repren
dre, tal com té previst, abans que acabi el mes de ju
liol, les obres de construcció d’una residència de gent 
gran i centre de dia que són part de l’illa d’equipa
ments del mercat del Guinardó (UA3), del barri del 
Guinardó, de Barcelona.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Ribas Frías Ferran Falcó i Isern
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Resolució 257/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la utilització d’espais esportius 
d’entitats públiques o de finançament pú-
blic pels infants i adolescents dels centres 
oberts
Tram. 250-00420/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 9, 02.07.2013, DSPC-C 150

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 2 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la utilització d’espais 
esportius d’entitats públiques o de finançament públic 
pels infants i adolescents dels centres oberts (tram. 
25000420/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
20402).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar, tal com el Govern té previst, la utilitza
ció d’espais esportius d’entitats públiques o finançades 
amb diner públic pels infants i adolescents que parti
cipen en centres oberts registrats per la Generalitat de 
Catalunya.

b) Redactar, conjuntament amb les entitats municipa
listes, un protocol per a potenciar l’ús d’espais espor
tius públics –poliesportius de titularitat pública, zones 
esportives d’escoles i instituts públics– pels infants i 
adolescents que participen en els centres oberts regis
trats per la Generalitat de Catalunya.

c) Fomentar la signatura de convenis entre escoles 
d’iniciativa privada finançades amb diner públic i cen
tres oberts i altres entitats de suport a la infància i 
l’adolescència sense finalitat de lucre.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Ribas Frías Ferran Falcó i Isern

Resolució 258/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la garantia de participació del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Fa-
miliars i de codecisió dels ens locals titulars 
de part del sistema de serveis socials en la 
redacció de la nova Cartera de serveis so-
cials
Tram. 250-00462/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 9, 02.07.2013, DSPC-C 150

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 2 de juliol de 2013, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una nova Cartera de serveis socials i sobre l’ava
luació de la segona Cartera de serveis socials (tram. 
25000462/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
26024).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la participació del Consell Assessor de Po
lítiques Socials i Familiars en la redacció de la nova 
Cartera de serveis socials.

b) Garantir la codecisió dels ens locals titulars de part 
del sistema de serveis socials per mitjà del Consell de 
Coordinació de Benestar Social i tenir en compte les 
dades del Sistema d’informació social i la informació 
procedent de les instàncies socials que siguin relle
vants per als serveis socials.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió  de la Comissió
Marta Ribas Frías Ferran Falcó i Isern



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

Resolució 260/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 2/2013, sobre l’Institut Català de Fi-
nances, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 256-00008/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 6, 04.07.2013, DSPC-C 153

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 2 i 4 de juliol, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, correspo
nent al 2009 i al 2010 (tram. 25600008/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 2/2013, sobre l’Institut Català de Finances, 
corresponent al 2009 i al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes que recull l’Informe de fiscalització 2/2013.

b) Iniciar, en el termini de dotze mesos, l’homologa
ció de l’Institut Català de Finances com a entitat de 
crèdit a fi d’avançar a convertirlo en el banc públic  
de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 261/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 3/2013, sobre el Consorci d’Educació 
de Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00009/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 6, 04.07.2013, DSPC-C 153

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la 
sessió tinguda els dies 2 i 4 de juliol, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació  

de Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011 (tram. 
25600009/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 3/2013, sobre el Consorci d’Educació de 
Barcelona, corresponent al 2010 i al 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes que recull l’Informe de fiscalització 3/2013.

b) Iniciar, en el termini de sis mesos, el lliurament i 
l’adscripció al patrimoni de la Generalitat dels encàr
recs i les inversions en equipaments educatius.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 262/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la 
Joventut, corresponent al 2010
Tram. 256-00010/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 6, 04.07.2013, DSPC-C 153

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 2 i 4 de juliol, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris sub
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Joventut, cor
responent al 2010 (tram. 25600010/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 4/2013, sobre l’Agència Catalana de la Jo
ventut, corresponent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 4/2013.

3. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Benestar Social i Família a:

a) Establir un contracte programa amb l’Agència Ca
talana de la Joventut, en el termini de nou mesos, en 
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el qual es recullin els resultats que s’han d’assolir i les 
seves fonts de finançament.

b) Regularitzar els contractes de serveis i els conve
nis establerts per la l’Agència Catalana de la Joventut 
d’acord amb els processos de la contractació adminis
trativa que li són aplicables.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 263/X del Parlament de Catalu-
nya, d’aprovació de l’Informe de fiscalització 
38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al re-
timent dels comptes dels ens locals del 2009 
i el 2010
Tram. 256-00006/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 6, 04.07.2013, DSPC-C 153

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses
sió tinguda els dies 2 i 4 de juliol, ha debatut les pro
postes de resolució presentades pels grups parlamen
taris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 38/2012, sobre el control del lliurament 
dels fons públics de la Generalitat vinculats al reti
ment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 
(tram. 25600006/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 38/2012, sobre el control del lliurament dels 
fons públics de la Generalitat vinculats al retiment 
dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 38/2012.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 264/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un informe so-
bre el funcionament de l’oficina de turisme 
virtual
Tram. 250-00377/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 161

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu
da el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la presentació d’un informe 
sobre el funcionament de l’oficina de turisme virtual 
(tram. 25000377/10), presentada pel Grup Parlamen
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 17909) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 18114).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
i debatre en el si de la Comissió d’Empresa i Ocupa
ció un informe sobre el funcionament de l’oficina de 
turisme virtual, de nova creació. Aquest informe, que 
s’ha de presentar al cap d’un any de la posada en fun
cionament de l’oficina, ha d’incloure, entre altres, les 
dades següents:

a) El nombre de persones que hi treballen.

b) El pressupost que té assignat.

c) L’acte jurídic o document de creació.

d) La forma jurídica i l’estructura i l’adscripció orgà
niques.

e) El protocol de funcionament o el pla de treball, o 
ambdós, en què s’incloguin els mecanismes de coor
dinació amb altres òrgans o serveis de promoció tu
rística.

f) El nombre de consultes rebudes fins a l’últim dia del 
mes anterior al de l’aprovació d’aquesta resolució.

g) La valoració qualitativa del funcionament de l’ofi
cina.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

La secretària en funcions  El president
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas
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Resolució 265/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recepció dels canals de la tele-
visió digital terrestre a Paüls, Alfara de Car-
les, Caseres i la Galera
Tram. 250-00408/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 161

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin
guda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la recepció del senyal de  
la televisió digital terrestre a tots els municipis del 
Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta (tram. 250
00408/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 20406) i pel Grup Par
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
20429).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una 
previsió amb la màxima celeritat de l’actuació més 
adequada per a resoldre les mancances de recepció 
dels canals de la televisió digital terrestre als munici
pis de Paüls, Alfara de Carles, Caseres i la Galera, i a 
comunicarho als ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 266/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adopció de mesures urgents per 
als desocupats de cinquanta anys o més
Tram. 250-00435/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 161

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin
guda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per 
als desocupats de més de cinquanta anys (tram. 250
00435/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 26004) i pel Grup Par

lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26048).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
mesures urgents i específiques destinades als treballa
dors de cinquanta anys o més que es troben en situació 
d’atur de llarga durada, entre altres:

a) Promoure la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de 
les persones aturades de llarga durada.

b) Impulsar programes de formació i treball per a les 
persones de cinquanta anys o més, prioritzant el col
lectiu d’aturats de llarga durada.

c) Posar en funcionament un dispositiu de reconeixe
ment de competències amb caràcter preferent.

d) Aplicar polítiques actives específiques de qualifica
ció i requalificació professionals per a persones de cin
quanta anys o més i aturades de llarga durada.

e) Establir, a partir de les possibilitats pressupostàries, 
un sistema de beques per assistència a la formació per 
a persones amb responsabilitats familiars.

f) Fer accions de suport a l’autoocupació mitjançant 
programes d’assessorament i acompanyament a la ini
ciativa emprenedora.

g) Col·laborar amb les organitzacions patronals que 
desenvolupen programes d’acompanyament a partir 
del voluntariat de persones amb experiència en la cre
ació i direcció d’empreses.

h) Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 
cinquanta anys o més en la recerca de feina.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 267/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació del sistema de patent 
única europea
Tram. 250-00452/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 161

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin
guda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació del sistema de 
patent única europea (tram. 25000452/10), presenta
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da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat la adopció de l’acord que implica 
la creació del sistema de patent única europea, per tal 
que els inventors i creadors de Catalunya puguin aco
llirse al règim unificat de patents.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Juli Fernández Iruela Rafael Luna Vivas

Resolució 268/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’assessorament tècnic a l’Ajunta-
ment de Salou en el projecte de canalització 
del barranc de Barenys
Tram. 250-00254/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la capacitat de l’emis
sari submarí i del caixó construït en l’últim tram del 
barranc de Barenys de Salou (tram. 25000254/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, i les es
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 13793).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assesso
rar tècnicament l’Ajuntament de Salou en la projecció 
de les obres necessàries per a l’arranjament de l’emis
sari submarí i en els requisits tècnics que ha de com
plir el projecte de canalització del barranc de Barenys, 
previst en el Pla parcial urbanístic del sector pla de les 
Pomeres  Barenys.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 269/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la instal·lació de barreres para-
allaus o viseres en alguns trams de la car-
retera C-28 i sobre l’estudi de la viabilitat 
del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el projecte de construcció 
del túnel de la Bonaigua (tram. 25000267/10), pre
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
13732) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 13823).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
dins l’any 2013 una actuació consistent en la instal
lació de barreres paraallaus o viseres en alguns trams 
de la carretera C28, alhora que s’inicia un estudi de 
viabilitat del túnel de la Bonaigua que tingui en comp
te els aspectes socioeconòmics i del medi físic de la 
comunicació entre el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 270/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la integració urbana de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00273/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la  
Proposta de resolució sobre la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu
nya entre Igualada i Vilanova del Camí (tram. 250
00273/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par
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tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13813).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Complir la Resolució 534/IX del Parlament de Ca
talunya, sobre l’execució de la integració urbana de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Igualada i Vilanova del Camí.

b) Presentar a la Comissió de Territori i Sostenibili
tat, en el termini de dos mesos, el calendari d’execució 
de la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del 
Camí, que ha de comportar el soterrament de les vies i 
la supressió del pas a nivell.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 271/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el transport de viatgers per car-
retera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00274/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el transport de viatgers 
per carretera entre Igualada i Barcelona (tram. 250
00274/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13798).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al servei de 
transport de viatgers per carretera entre Igualada i 
Barcelona, insta el Govern a:

a) Continuar vetllant per tal que la prestació del servei 
complexi els estàndards de qualitat establerts.

b) Garantir que en la prestació del servei es complei
xin els horaris previstos; es disposi de les places sufi

cients, especialment en hores punta; els autobusos es
tiguin en bon estat, i hi hagi les freqüències directes 
entre Igualada i Barcelona que siguin necessàries.

c) Donar a conèixer a la Comissió de Territori i Soste
nibilitat les queixes rebudes per la prestació del servei, 
les sancions imposades, les efectivament cobrades i 
els procediments sancionadors en tràmit, si escau, dels 
anys 2011, 2012 i 2013.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 272/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ampliació de les zones tarifàries de la 
línia 3 de rodalia i l’establiment d’un servei 
integrat d’autobús i tren entre la Garrotxa i 
Barcelona
Tram. 250-00299/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo
nes tarifàries de la línia 3 de rodalia i l’establiment 
d’un servei integrat d’autobús i tren entre la Garrot
xa i Barcelona (tram. 25000299/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13786).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar i ampliar les zones tarifàries de rodalia i el 
servei de bitllet integrat ATM a la línia 3, Barcelona
VicRipollPuigcerdà, de la manera següent:

– Zona 3/3D, fins a la Garriga i Figaró.

– Zona 4/4F, Sant Martí de Centelles, Centelles, els 
Hostalets de Balenyà, Balenyà, Tona i Seva, Vic, Man
lleu i Torelló.

– Zona 5/5F, Borgonyà, Sant Quirze de Besora.

– Zona 6/6F, Ripoll, Olot.

b) Requerir a l’Autoritat del Transport Metropoli
tà d’establir un servei integrat que combini autobús i 
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tren, de manera que els usuaris de la Garrotxa puguin 
tenir un transport eficient i econòmic a Barcelona.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 273/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tram entre Montblanc i Lleida 
de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el tram entre Montblanc i 
Lleida de l’autopista AP2 (tram. 25000308/10), pre
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12247) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya (reg. 13827) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 13830).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat les actuacions següents:

a) Estudiar l’alliberament de l’autopista AP2, en 
el tram entre Montblanc i Lleida com a alternativa 
més econòmica i amb menys impacte ambiental, a la 
construcció de la continuïtat de l’autovia A27 des de 
Montblanc a Lleida, tal com proposa l’estudi elaborat 
per les entitats Conca 22 i Ateneu Popular Garriguenc.

b) Garantir el millorament de la comunicació entre 
Montblanc i Lleida a partir de:

1r. Estudiar un sistema de bonificació per als usuaris 
habituals dels peatges de l’autovia AP2, en el tram en
tre Montblanc i Lleida.

2n. Estudiar el rescat de la concessió d’aquest tram i 
establir un peatge tou per a garantirne el manteni
ment, mitjançant la creació d’un fons públic de gestió.

3r. Garantir el millorament de la comunicació i la re
ducció de l’accidentalitat entre Montblanc i Lleida im
plantant fórmules similars a les aplicades a la carrete
ra NII entre Girona i Maçanet de la Selva, basades en 
l’ús bonificat per a vehicles pesants a l’autopista AP2 

en el tram que va del Pla de Santa Maria a Lleida i, 
posteriorment, un cop acabat el túnel del Coll de l’Illa, 
entre Montblanc i Lleida.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 274/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’àmbit de planificació territorial 
del Penedès
Tram. 250-00446/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès (tram. 25000446/10), presen
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Publicar immediatament el Decret pel qual es des
plega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació 
de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àm
bit de planificació territorial del Penedès.

b) Fer efectives totes les accions possibles per a desen
volupar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, 
per a ferlo homologable quant a funcions i atribucions 
a tota la resta d’àmbits.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 275/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’acabament de les obres de la 
carretera C-51 entre Valls i el Vendrell i so-
bre els pagaments pendents als afectats pel 
traçat de la carretera
Tram. 250-00322/10 i 250-00333/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres 
de la carretera C51 entre Valls i el Vendrell (tram. 
25000322/10), presentada pel Grup Parlamentari So
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 16063) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 16089), i el text de la Proposta de resolució sobre 
el pagament dels deutes pendents de les expropiacions 
per a fer les obres a la carretera C51 entre Valls i el 
Vendrell (tram. 25000333/10), 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. 16088).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme les accions necessàries per a garantir 
l’acabament de la totalitat de les obres de la carretera 
C51 entre Valls i el Vendrell el novembre del 2013, tal 
com va anunciar el Govern.

b) Fer els pagaments pendents, el gener del 2014, als 
afectats pel traçat de la carretera C51 entre Valls i el 
Vendrell.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 276/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la circulació 
dels trens i la seguretat de la línia 1 de roda-
lia al pas pel Maresme
Tram. 250-00364/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el garantiment de la circu
lació dels trens i la seguretat dels usuaris de la línia 1 de 
rodalia al seu pas pel Maresme (tram. 25000364/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, i les es
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 18104).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de 
Foment i ADIF per a garantir la circulació dels trens i 
millorar la seguretat de la línia ferroviària 1 de rodalia 
al pas per la comarca del Maresme.

b) Reclamar al Ministeri de Foment i a ADIF, directa
ment i també en el marc de la comissió de seguiment 
del contracte de servei públic 20132015 per a la gestió 
de rodalies i regionals, que es prioritzi la construcció de  
les obres necessàries per a estabilitzar la línia de cos
ta i les defenses de les vies ferroviàries a les zones del 
Maresme per on transcorre la via ferroviària, sobretot 
en els trams on es pateixen més incidències.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 277/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment dels compromisos 
adquirits amb els veïns del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona, que tenen els habitat-
ges afectats per aluminosi
Tram. 250-00372/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses
sió tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb els veïns del barri de la 
Trinitat Nova, de Barcelona, que tenen els habitatges 
afectats per aluminosi (tram. 25000372/10), presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 18110).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir el compliment dels compromisos adquirits 
amb els veïns de la Trinitat Nova, de Barcelona, que 
tenen els habitatges afectats per aluminosi i que enca
ra estan pendents d’ésser reallotjats en els nous habi
tatges projectats.

b) Habilitar els recursos necessaris per a la construc
ció immediata del nou edifici que ha de substituir el 
bloc D, situat entre els carrers de s’Agaró i Palamós, de 
Barcelona, al barri de la Trinitat Nova.

c) Garantir l’habitabilitat dels habitatges ocupats i pen
dents de substitució, duent a terme una nova inspecció 
general d’aquests edificis per a avaluar la situació ac
tual de risc, la seguretat dels corresponents edificis i 
la vigilància sobre els elements de risc que els puguin 
afectar, i també la convivència i la seguretat de les per
sones, tant dins dels edificis com a l’entorn d’aquests.

d) Adoptar les mesures necessàries per a la reparació 
definitiva de les deficiències estructurals en els edificis 
que han substituït les construccions afectades per alu
minosi a la Trinitat Nova.

e) Reconstruir la Torre del Rellotge, consensuant el 
projecte i el calendari amb l’Associació de Veïns de la 
Trinitat Nova.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 278/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la redacció d’un projecte de 
construcció d’una via per a bicicletes i via-
nants que connecti Breda amb l’estació de 
Riells i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la redacció d’un projec
te de construcció d’una via per a bicicletes i vianants 
que connecti Breda amb l’estació de Riells i Viabrea  
Breda (tram. 25000386/10), presentada pel Grup Par
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió (reg. 18113).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar i redactar, per mitjà del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, un projecte que faci possible 
la connexió entre el nucli de Breda i l’estació de Riells 
i Viabrea  Breda a través d’un carril per a bicicletes i 
vianants.

b) Constituir un grup de treball entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Breda i  
el de Riells i Viabrea i representants dels grups mu
nicipals de l’Ajuntament de Breda, atès que el traçat 
afecta tots dos municipis i atesa la preocupació ciu
tadana a Breda, que analitzi les diferents alternatives 
existents en el procés de redacció del projecte.

c) Col·laborar econòmicament en la construcció d’un 
carril per a bicicletes i vianants en el moment que les 
disponibilitats econòmiques ho permetin.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 25

Resolució 279/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció del projecte d’una ro-
tonda a la intersecció de Riells i Viabrea de 
la carretera C-35
Tram. 250-00397/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la projecció d’una rotonda 
a la intersecció de Riells i Viabrea de la carretera C35 
(tram. 25000397/10), presentada pel Grup Parlamen
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 20412).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redac
tar dins l’exercici del 2013 el projecte d’una rotonda a 
la carretera C35, km 62,5, a la intersecció de Riells i 
Viabrea, i programar l’execució de les obres en funció 
del cost de l’actuació i de les disponibilitats pressupos
tàries.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 280/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament de les indemnitza-
cions als afectats per les expropiacions pel 
pas del tren de gran velocitat entre Barcelo-
na i la Jonquera
Tram. 250-00387/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el pagament de les indem
nitzacions als afectats per les expropiacions pel pas 
del tren de gran velocitat entre Barcelona i la Jonquera 
(tram. 25000387/10), presentada pel Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió (reg. 18109).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reclamar al Ministeri de Foment i a l’ens gestor de 
les infraestructures ferroviàries, ADIF, que paguin 
amb celeritat les indemnitzacions pactades amb els 
propietaris de les finques expropiades pel pas del TGV 
en el tram comprès entre Barcelona i la Jonquera.

b) Reclamar a ADIF l’anivellament de preus respecte 
a les primeres valoracions en els casos en què, fruit 
de canvis en l’execució de l’obra, s’hagin ampliat les 
superfícies afectades respecte al que marcava inicial
ment el projecte.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 281/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el soterrament de les vies del tren 
a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 9, 10.07.2013, DSPC-C 162

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 10 de juliol de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat (tram. 250
00392/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 20422).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Constatar la necessitat urgent de soterrar les vies del 
tren al pas per Sant Feliu de Llobregat.

b) Continuar la negociació amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat per a la signatura del conveni d’es
tabliment del finançament del soterrament de les vies 
del tren.

c) Prioritzar en la comissió bilateral amb el Ministeri 
de Foment respecte a les inversions en desplegament de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya l’establiment dels 
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mecanismes de finançament per al soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

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

Resolució 285/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels contractes 
programa amb escoles concertades o la im-
plantació d’un sistema de finançament ad-
dicional
Tram. 250-00384/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 11, 11.07.2013, DSPC-C 166

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
contractes programa amb escoles concertades i so
bre el desplegament de la Llei d’educació (tram. 250
00384/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 18089) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
18123).

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

Resolució

El Parlament insta al Govern a mantenir la mesura de 
contractes programa amb diferents escoles concerta
des de Catalunya per a dur a terme activitats comple
mentàries o, si s’escau, implantar un sistema alternatiu 
de finançament addicional equitatiu i suficient per als 
centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya 
que desenvolupin estratègies orientades a assegurar 
l’equitat i a fer possible el millorament de la qualitat 
dels resultats educatius, desplegant amb aquest objec
tiu els articles 48.5 i 201 de la Llei d’educació.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

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

Resolució 286/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la represa de les obres de construcció 
d’una llar d’infants a l’illa d’equipaments del 
Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 11, 11.07.2013, DSPC-C 166

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la represa de les obres de 
construcció de la llar d’infants de l’illa d’equipaments 
UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona (tram. 250
00400/10), presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20427).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a col·laborar amb l’Ajun
tament de Barcelona per facilitar que es reiniciïn tan 
aviat com sigui possible les obres de construcció de la 
llar d’infants que forma part de la unitat d’actuació 3  
(UA3) de l’illa d’equipaments del mercat municipal 
del Guinardó.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

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

Resolució 287/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’Escola Els Quatre Vents, de Ca-
novelles
Tram. 250-00419/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 11, 11.07.2013, DSPC-C 166

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles (tram. 25000419/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20433).

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

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles, insta el Govern a:

a) Acceptar la cessió del terreny ofert per l’Ajuntament 
de Canovelles per a la ubicació definitiva de l’equipa
ment.

b) Fer arribar al consistori el compromís formal d’ad
judicar la redacció del projecte constructiu de l’escola, 
de manera que l’ajuntament pugui negociar una am
pliació de la cessió dels terrenys i l’edifici es comenci 
a construir durant el curs 20142015 i estigui acabat 
abans de l’inici del curs 20152016.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

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

Resolució 288/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aprenentatge dels primers auxi-
lis dins l’horari escolar
Tram. 250-00422/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 11, 11.07.2013, DSPC-C 166

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’aprenentatge de primers auxilis al currículum esco
lar (tram. 25000422/10), presentada pel Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 20403).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Facilitar l’aprenentatge dels primers auxilis dins 
l’horari escolar, a fi que els joves catalans estiguin pre
parats per a reconèixer i afrontar d’una manera eficaç 
les situacions de risc i d’emergència que es produeixen 
en la vida quotidiana.

b) Fomentar que els centres docents imparteixin 
aquests coneixements als alumnes de secundària.

c) Garantir, en col·laboració amb les escoles, que les 
persones que imparteixin la matèria de primers au
xilis, de caràcter teòric i pràctic, tinguin els coneixe
ments adequats, i en aquest sentit, si cal, organitzar 
jornades de formació per a mestres i professors o es

tablir convenis amb entitats que puguin ensenyar amb 
competència aquesta matèria a les escoles.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

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

Resolució 289/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’obertura de les línies de P3 i 
la continuïtat de les escoles Vilamagore de 
Sant Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà 
d’Amunt, Can Montllor de Terrassa, El Cas-
tell de Tona i Gil Cristià i Arbós de la Selva 
del Camp
Tram. 250-00466/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 11, 11.07.2013, DSPC-C 166

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses
sió tinguda l’11 de juliol de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’obertura de les línies 
de P3 i la continuïtat de les escoles Vilamagore de Sant 
Pere de Vilamajor, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can 
Montllor de Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i 
Arbós de la Selva del Camp (tram. 25000466/10), pel 
Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, pel Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel 
Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26026) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya (reg. 26042).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar compliment immediat a les resolucions del 
Parlament relatives a l’oferta de línies de P3 i al no
tancament de centres per al pròxim curs, aprovades 
per una àmplia majoria parlamentària en exercici de 
les funcions de control i impuls de l’acció de govern.

b) Constituir amb urgència una comissió de negocia
ció i diàleg per a cada una de les escoles afectades, 
formada per famílies, delegats territorials, un o més 
directors generals del Departament d’Ensenyament i 
representants municipals, amb la finalitat d’informar, 
argumentar els tancaments i escoltar l’argumentació 
de les famílies.
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c) Treballar per la continuïtat els propers cursos esco
lars de les escoles Vilamagore de Sant Pere de Vila
major, Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, Can Montllor de 
Terrassa, El Castell de Tona i Gil Cristià i Arbòs de la 
Selva del Camp, i vetllar per la continuïtat dels alum
nes escolaritzats en aquestes escoles fins a la finalitza
ció de llur escolaritat primària

d) Estar amatent als possibles canvis demogràfics i a 
l’evolució de la demanda social i territorial a les po
blacions de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de 
Vilamajor, Lliçà d’Amunt, Terrassa, Tona i la Selva del 
Camp, per a adequar l’oferta de places públiques a les 
noves demandes que es puguin generar.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

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

Resolució 297/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es designen tres síndics de 
la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 17.07.2013, DSPC-P 25

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juliol  
de 2012, d’acord amb l’article 81 de l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya i amb els articles 7 i 18 de la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa Jaume Amat Reye
ro, Jordi Pons i Novell i Miquel Salazar Canalda sín
dics de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

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

Resolució 298/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Barcelona
Tram. 284-00007/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 17.07.2013, DSPC-P 25

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juliol  
de 2013, atesa la renúncia de Ricardo Rodrigo Amar 
com a representant del Parlament al Consell Social de 
la Universitat de Barcelona, d’acord amb els articles 
81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’univer
sitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Jordi Hereu i Bo
her membre del Consell Social de la Universitat de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

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

Resolució 299/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Girona
Tram. 284-00008/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 17.07.2013, DSPC-P 25

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de ju
liol de 2013, atesa la renúncia de Josep Miquel Delga
do Padrosa com a representant del Parlament al Con
sell Social de la Universitat de Girona, d’acord amb els 
articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Manuel Ibarz Ca
sadevall membre del Consell Social de la Universitat 
de Girona.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

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

Moció 39/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de l’ensenyament universitari
Tram. 302-00063/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de ju
liol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de l’ensenyament universitari 
(tram. 30200063/10), presentada per la diputada Ma
rina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socia lista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 30170), pel Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya (reg. 30172), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 30175) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 30178).

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) Prioritzar per al 2013 els recursos destinats a les 
universitats públiques, de manera que es pugui mante
nir el finançament actual.

b) Presentar i acordar abans de l’octubre del 2014, di
alogant amb la comunitat universitària i l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), un pla de 
finançament de les universitats públiques per al perío
de 20142017, per tal de garantir l’estabilitat de finan
çament de les universitats, que inclogui:

1r. Un finançament suficient per a garantir la viabilitat 
i la qualitat en la docència, la recerca i la transferència 
de les universitats públiques, i també en la projecció 
social, amb una estructura suficient de personal docent 
i investigador i de personal d’administració i serveis.

2n. Un pla d’inversions per al període 20142017, 
d’acord amb les universitats, en funció dels recursos 
disponibles.

3r. Un pla de refinançament del deute històric.

4t. La renegociació amb l’Estat d’un pla de finança
ment i de redefinició dels parcs científics i tecnològics 
i dels campus d’excel·lència internacionals.

5è. La potenciació dels crèdits de l’Institut Català de 
Finances per a les empreses emergents (start-ups) i 

l’impuls d’un programa específic de suport a la incu
bació d’empreses basades en el coneixement sorgit de 
la recerca pública de les universitats.

6è. La resolució del retard dels pagaments del Govern 
a les universitats públiques per a resoldre els proble
mes de tresoreria.

c) Analitzar i acordar amb les universitats una previ
sió de preus públics i taxes per al període 20142017, 
per tal de garantir, vinculantho a una bona política de 
beques, l’equitat d’accés a les universitats públiques, i 
congelar en tot cas els preus de totes les matrícules per 
al curs 20132014.

d) Analitzar i acordar amb les universitats una previ
sió de beques, beques salari i ajuts per al període 2014
2017, en funció de criteris de renda, rendiment acadè
mic i mobilitat geogràfica, per a estudiants d’educació 
superior, personal investigador predoctoral i personal 
docent.

e) Continuar reclamant a l’Estat el traspàs de les be
ques d’educació superior del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, i també les transferències necessà
ries.

f) Demanar a la Comissió Coordinadora de les Proves 
d’Accés a la Universitat que extremi els controls per a 
impedir que es repeteixin els errors en els exàmens de 
les proves d’accés a la universitat (PAU) i rebutjar el 
canvi de la selectivitat proposat pel Ministeri d’Educa
ció, Cultura i Esport.

g) Publicar i simplificar la informació de les diverses 
modalitats de beques i ajuts d’educació superior, amb 
independència de la procedència i de la modalitat, i 
garantir el fraccionament dels pagaments.

h) Garantir l’autonomia universitària: organitzativa, de 
recursos humans, acadèmica i financera.

i) Convocar, a l’octubre del 2013, la Comissió de Se
guiment del Pacte Nacional de Recerca i Innova
ció per a avaluar les accions i els resultats del perío
de 20082013, l’impacte de la crisi i les disminucions 
pressupostàries del Pla nacional de recerca i desenvo
lupament (de l’Estat) i de les partides de recerca i in
novació de la Generalitat, i també per a orientar aquest 
pacte cap al 2020, fixant l’objectiu d’arribar al 2%  
del producte interior brut, d’acord amb l’estratègia eu
ropea.

j) Fer públics els criteris d’avaluació objectiva dels in
vestigadors i grups de recerca.

k) Garantir la trobada del Consell Assessor per a la 
Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) i el 
Consell Interuniversitari de Catalunya per a fer del co
neixement generat a les universitats un nou model de 
desenvolupament econòmic, social, cultural, territori
al, energètic i mediambiental.



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 30

l) Donar continuïtat a la Comissió de Governança, que 
ha de permetre el diàleg i el consens de les reformes 
estructurals per a la millora de la qualitat, l’equitat i 
l’eficiència, i també la sostenibilitat de les universitats 
públiques, i que ha de respectar l’autonomia universi
tària.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

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

Moció 40/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les condicions i les garanties del projec-
te BCN World
Tram. 302-00064/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de ju
liol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les condicions i les garanties del projec
te BCN World (tram. 30200064/10), presentada per 
la diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par
lamentari Socialista (reg. 30162), pel Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 30174) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30179).

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) Regular i explicitar els criteris de control i identi
ficació que es requeriran per a accedir als casinos si
tuats en els centres recreatius i turístics del projecte 
BCN World i que seran de compliment obligat per part 
dels titulars, amb l’èmfasi en el control de l’accés de 
les persones que hi han de tenir l’accés prohibit, com 
els menors d’edat, les persones incapacitades acompa
nyades de llur representant legal i les persones inscri
tes en els registres de persones que tenen prohibit l’ac
cés a establiments de joc.

b) Treballar conjuntament amb el sector empresarial 
del joc, representants del Departament de Salut i re
presentants del tercer sector social que treballen en 
l’àmbit de les addiccions al joc, des del concepte de la 
responsabilitat social corporativa i a partir del Progra
ma de joc responsable de Catalunya.

c) Garantir, pel que fa a l’activitat de joc, el compli
ment estricte dels principis i les disposicions establer
tes per la normativa de la Unió Europea relativa a la 
prevenció del blanqueig de capitals i la protecció dels 
consumidors.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

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

Moció 41/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la proposta del Govern de l’Estat de re-
forma de l’Administració pública
Tram. 302-00065/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 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 proposta del Govern de l’Estat de refor
ma de l’Administració pública (tram. 30200065/10), 
presentada pel diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Uni
da i Alternativa (reg. 29364) i pel Grup Parlamentari 
Socia lista (reg. 30160).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig al 
plantejament i el contingut de l’informe elaborat per la 
Comissió per a la Reforma de les Administracions Pú
bliques, aprovat pel Consell de Ministres espanyol el 
21 de juny de 2013, i reitera el rebuig a l’Avantprojec
te de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Admi
nistració local, en la redacció actual, atès que aquests 
representen una reforma clarament recentralitzadora i 
amb una significativa pèrdua del principi de subsidia
rietat, que allunya la presa de decisions dels nivells 
més propers a la ciutadania.

2. El Parlament de Catalunya constata i rebutja la vo
luntat del Govern espanyol d’impulsar una reforma 
recentralitzadora i regressiva des del punt de vista 
democràtic, atès que anul·la la capacitat i les compe
tències d’autogovern i pretén posar en relació el tracte 
financer que reben les comunitats autònomes per part 
de l’Estat amb el grau de simplificació administrativa 
que aquestes duguin a terme.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un informe sobre les competències que es
tatutàriament corresponen a la Generalitat de Catalu
nya i a determinarne la situació actual. En el cas de 
competències encara no transferides, l’insta a recla
marne el traspàs immediat per mitjà de la Comissió 
Estat  Generalitat, juntament amb els recursos mate
rials i econòmics corresponents. En el cas de compe
tències que estan essent envaïdes per actuacions del 
Govern espanyol, per llei o de facto, l’insta a posar en 
marxa els mecanismes de defensa corresponents.

b) Comprometre’s a no aplicar a Catalunya ni les re
gulacions ni les actuacions del Govern de l’Estat que, 
d’acord amb el Consell de Garanties Estatutàries, en
vaeixin competències de la Generalitat de Catalunya.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que faci efectius, en 
el termini de trenta dies, els deutes pendents amb la 
Generalitat de Catalunya, que se xifren aproximada
ment en vuit mil milions d’euros, i, un cop liquidat 
aquest deute, a disposar que la Generalitat, en el ter
mini d’un mes, faci efectiu la totalitat del deute que té 
reconegut als ajuntaments, els consells comarcals i les 
diputacions de Catalunya.

d) Requerir al Govern de l’Estat que, amb la finalitat 
de reduir duplicitats administratives i de despesa:

1r. Suprimeixi les despeses assignades al Ministe
ri d’Educació, Cultura i Esport, que pugen un total 
de 3.062.300.840,00 euros en el pressupost del 2013, 
i transfereixi aquests recursos a les comunitats autò
nomes.

2n. Suprimeixi les despeses assignades al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que pugen un total 
de 3.097.691.350,00 euros en el pressupost del 2013, 
i transfereixi aquests recursos a les comunitats autò
nomes.

3r. Suprimeixi les despeses assignades a la Direcció 
General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl, que pugen 
un total de 766.375.800,00 euros en el pressupost del 
2013, i transfereixi aquests recursos a les comunitats 
autònomes.

4t. Elimini els òrgans administratius que tenen assig
nades funcions assumides per la Generalitat de Cata
lunya, en àmbits com la sanitat, l’educació, el consum, 
la cultura, l’esport, les polítiques de joventut, el medi 
ambient, els espais naturals i la meteorologia, les polí
tiques de gènere, els serveis socials, el voluntariat i el 
turisme, entre altres.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

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

Moció 42/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de la infància
Tram. 302-00068/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de 
juliol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la situació de la infància (tram. 
30200068/10), presentada per la diputada Agnès 
Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 30159) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30176).

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

Moció

El Parlament insta el Govern a aplicar mesures urgents 
per a lluitar contra la pobresa infantil, i específica
ment, a:

a) Impulsar, amb una dotació mínima de tres milions  
d’euros i treballant per mitjà de fórmules de col·la
boració amb els ens locals, les entitats i els serveis so
cials, actuacions que permetin fer front a la problemà
tica derivada dels infants que no poden accedir a tres 
àpats diaris o a activitats de lleure durant els perío des 
no lectius.

b) Enllestir, en el termini de sis mesos, un informe so
bre tots els recursos i serveis destinats a la distribució 
solidària d’aliments a Catalunya –centres de distribu
ció, lots d’alimentació, menjadors socials i altres– i, a 
partir d’aquest informe, dissenyar un pla que permeti 
arribar a tot el territori, millorar l’eficiència de la dis
tribució i establir un sistema coordinat d’abastament, 
per mitjà de la iniciativa pública i la privada, que ga
ranteixi la suficiència dins de les competències de la 
Taula de Distribució d’Aliments.

c) Impulsar els centres oberts com a punts de distribu
ció d’alimentació per als infants i llurs famílies en el si 
de la Taula de Distribució d’Aliments.

d) Augmentar, en un mínim de vintidos equipaments, 
la xarxa de centres cívics on es farà la prova pilot del 
programa «Jugar i llegir», atenent criteris d’equilibri 
territorial i en els municipis amb menys renda per cà
pita, i ampliar els horaris i els usos d’equipaments pú
blics per a garantir l’accés al lleure de tots els infants 
i adolescents.
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e) Incrementar en dos milions d’euros el suport als ens 
locals per a ajuts d’urgència social en funció de l’evo
lució de les necessitats reals.

f) Impulsar, per al 2014, una convocatòria de subven
cions de quatre milions d’euros destinada a les enti
tats per al desenvolupament d’accions de lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social, amb recursos propis o 
per altres vies.

g) Modificar els criteris de prioritat clau a l’hora d’or
denar l’accés de les persones en situació d’especial 
vulnerabilitat a les polítiques d’habitatge protegit i so
cial, tenint en compte el concepte de renda o la situ
ació de desprotecció i el reconeixement de la tinença 
de fills a càrrec, i, al mateix temps, modificar els re
quisits perquè no siguin restrictius per a situacions de 
pobresa.

h) Acordar amb entitats financeres que han estat resca
tades amb diners públics que posin a disposició de les 
famílies en situació d’especial vulnerabilitat els pisos 
buits que tenen disponibles.

i) Potenciar la figura de l’educador de carrer amb l’ob
jectiu d’intensificar la dinamització comunitària en 
zones de població amb risc de vulnerabilitat.

j) Culminar, en el termini de sis mesos, el procés 
d’equiparació de la monoparentalitat a la protecció que 
ja reben les famílies nombroses, bé en l’aplicació de  
bonificacions o bé en l’atorgament d’ajuts.

k) Instar el Govern espanyol a impulsar bonificacions 
per a les empreses que contractin joves en risc d’exclu
sió social.

l) Impulsar un pla de reentrada al sistema d’ensenya
ment reglat per als adolescents i joves que l’han aban
donat prematurament, incrementant les places públi
ques de programes de qualificació professional inicial 
i adequantles a les necessitats territorials, i potenciar 
programes de transició en l’àmbit escolatreball.

m) Mantenir l’atenció bucodental, els controls odonto
lògics i l’accés a l’oftalmòleg per als infants amb risc 
d’exclusió social en la Cartera de serveis de salut.

n) Garantir que tots els projectes de disposicions re
glamentàries i els avantprojectes de llei comptin amb 
una avaluació específica ex ante sobre l’impacte en la 
infància i elaborar un índex de desenvolupament in
fantil en la primera etapa de la vida com a mesura de 
progrés nacional per a determinar on cal prioritzar els 
recursos.

o) Garantir i blindar una inversió pública en infància, 
amb tendència a aproparse a la mitjana europea –que 
per a l’any 2009 era d’un 2,27% del PIB–, a fi d’asse
gurar un pressupost suficient per a prestacions fami
liars per fills menors d’edat, ajuts a menjadors escolars 
i serveis i programes per a cuidar i educar la primera 
infància, entre altres.

p) Agilitar el pagament dels deutes amb els consells 
comarcals per a garantir el servei de menjador esco
lar i la viabilitat de les entitats i empreses que els ges
tionen.

q) Presentar en el termini d’un mes el calendari de 
desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les opor
tunitats en la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

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

Moció 43/X del Parlament de Catalunya, 
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. 302-00062/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 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 l’ocultació o dissimulació del rostre en l’es
pai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria 
de seguretat pública (tram. 30200062/10), presentada 
pel diputat Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presenta
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 30152), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 30161) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 30171).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya declara que totes les per
sones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i au
tonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de 
tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure des
envolupament de llur personalitat i capacitat personal.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar i analitzar els supòsits de limitació o pro
hibició d’ocultació del rostre a l’espai públic sota els 
paràmetres de seguretat ciutadana i ordre públic a 
l’empara del que estableix l’article 164 de l’Estatut 
d’autonomia, per tal de respectar unes normes co
munes de convivència i preservar la integritat de les 
persones, amb independència de l’origen, el sexe o la 
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manera de pensar, d’acord en el que estableix l’article 
15.2 de l’Estatut.

b) Presentar, tan aviat com sigui possible, un projec
te de llei en què s’incloguin la regulació del supòsit 
d’ocultació del rostre a l’espai públic i la dels supòsits 
que calgui per a garantir la convivència ciutadana i la 
dignitat de les persones, d’acord amb la competència 
en matèria de seguretat pública que correspon a la Ge
neralitat de Catalunya.

c) Dotar els ajuntaments de la cobertura legal necessà
ria en relació amb les ordenances que aprovin en ma
tèria de seguretat i espai públic, i també de mitjans per 
a incrementar la mediació que condueixi a la incorpo
ració de totes les persones a la nostra societat amb els 
mateixos drets i obligacions.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del 
tipus impositiu en l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 300-00074/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 18.07.2013, DSPCP 26.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques de la memòria
Tram. 300-00075/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries
Tram. 300-00076/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 18.07.2013, DSPCP 26.

Interpel·lació al Govern sobre els clubs es-
portius
Tram. 300-00077/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.

Interpel·lació al Govern sobre les accions 
que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 300-00078/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 18.07.2013, DSPCP 26.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la 
celebració dels Jocs del Mediterrani a Tar-
ragona el 2017
Tram. 300-00079/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 300-00080/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.
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Interpel·lació al Govern sobre la cultura
Tram. 300-00081/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
de determinats reglaments en l’àmbit de la 
pesca i la salut animal per raó del canvi d’es-
tatut de Mayotte respecte a la Unió
Tram. 295-00064/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu al se-
guiment, notificació i verificació de les emis-
sions de diòxid de carboni del transport 
marítim i pel qual es modifica el Reglament 
(UE) 525/2013
Tram. 295-00076/10

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 reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a les ta-
xes que s’han de pagar a l’Agència Europea 
de Medicaments per l’acompliment d’activi-
tats de farmacovigilància pel que fa medica-
ments d’ús humà
Tram. 295-00077/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re
glament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’har-
monització de les legislacions dels estats 
membres sobre la comercialització d’equips 
a pressió
Tram. 295-00078/10

Coneixement de la proposta

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



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

2.01.02. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 35

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 15, tinguda el 
17.07.2013, DSPC-P 25, ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 15, tinguda el 
17.07.2013, DSPC-P 25, ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada.

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 

AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment del tancament de dues línies de P3 a 
les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats, tinguda el 11.07.2013, DSPCC  
166.

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de 
contingència de la Generalitat per a resoldre 
la situació d’emergència de l’Escola Angele-
ta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00412/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi
tats en la sessió núm. 11, tinguda el 11.07.2013, DSPCC  
166.

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’un espai al web de la Generalitat per a in-
formar sobre el Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars
Tram. 250-00460/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im
migració en la sessió núm. 10, tinguda el 16.07.2013, 
DSPCC 171.
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma de l’Administració pú-
blica i del sector públic
Tram. 302-00066/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 15, 
tinguda el 18.07.2013, DSPCP 26.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de prevenció d’in-
cendis
Tram. 302-00067/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 15, 
tinguda el 18.07.2013, DSPCP 26.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en sessió tinguda 
el 10 de juliol de 2013, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei d’horaris 
comercials i determinades activitats de promoció (tram. 
20200026/10) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i concordants del Reglament del Parla
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Xavier Crespo i Llobet

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Agnès Russiñol i Amat

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Joan Mena Arca

Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas Garcia

Grup Mixt
Isabel Vallet Sánchez

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

El secretari El president de la Comissió
Juli Fernandez Iruela Rafael Luna Vivas

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parla
mentari de Ciutadans (reg. 30407; 30411).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.07.2013.
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Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.

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. 15, 
tinguda el 17.07.2013, DSPCP 25.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 28.05.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 23.07.2013 al 29.07.2013).
Finiment del termini: 30.07.2013; 09:30 h.

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

Presentació
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, juntament 

amb divuit altres diputats del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 29162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia SánchezCamacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Jo
sep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt, María 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, 
presenten la proposició de llei següent:

Exposició de motius

I

Catalunya, al llarg de la història moderna, s’ha carac
teritzat per la seva vocació innovadora i emprenedo
ra. El sector agrícola, comercial i industrial desenvo
lupats al llarg dels darrers segles, han permès situar 
l’economia catalana com a capdavantera, no només a 
Espanya, si no també en el marc de l’actual Unió Eu
ropea.

En els darrers anys, s’ha produït una desacceleració 
notable en la generació d’activitat econòmica que s’ha 
vist agreujada amb la crítica situació de crisi que vi
vim. És en aquest marc que, hom considera imprescin
dible recuperar el tradicional esperit emprenedor cata
là, i això només és pot fer a partir del suport explícit de 
les administracions, per tal de facilitar el desenvolupa
ment d’idees innovadores que poden acabar quallant 
com a projectes empresarials d’èxit.

Aquesta és la voluntat de la present llei, fer explícit 
el suport de les administracions catalanes al desen
volupament d’empreses en els moments més inicials, 
per tal que tinguin la oportunitat d’esdevenir projectes 
empresarials de futur, generadors de riquesa pel con
junt de la societat, i generadors de llocs de treball.

El suport a l’empresa i a l’activitat emprenedora és un 
objectiu compartit amb d’altres administracions i ins
titucions.

Des de la Unió Europea s’ha plantejat contínuament 
la necessitat que els països membres fomentin l’espe
rit emprenedor, i amb aquest ànim, el juny de 2008, 
la Comissió Europea va llançar una iniciativa política 
anomenada Small Business Act for Europe per situar la 
petita i mitjana empresa «a l’avantguarda de la presa 
de decisions, per enfortir el seu potencial de creació 
d’ocupació a la UE i per promoure la seva competiti
vitat tant dins del mercat únic com en els mercats glo
bals».

En aquest sentit, aquesta llei s’inspira en el principi 
europeu del «think small first» que promou la elabo
ració de lleis favorables al desenvolupament empre
sarial, i pretén donar respostes des de l’administració 
als moments més incipients de creació d’un projecte 
empresarial, que és el seu naixement i representar una 
aposta decidida per avançar en la línia d’aquesta ini
ciativa europea.

Aquesta llei, a més, busca donar suport a aquells sec
tors de la població que estan patint de manera desta
cable dels efectes de l’atur. Un dels aspectes prioritaris 
d’aquesta llei en la recerca de solucions perquè aquests 
col·lectius puguin tenir un desenvolupament professio
nal i personal a partir de l’emprenedoria i de la creació 
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de empreses. Per tant, l’objectiu d’aquesta Llei és do
tar la nostra regulació d’una normativa que millori la 
competitivitat de l’empresa catalana i fomenti l’esperit 
empresarial per així recuperar el procés de creixement 
generador d’ocupació donant suport decididament a 
aquells que ho necessiten.

II

Aquesta llei consta de sis capítols, amb 37 articles, una 
disposició addicional i tres disposicions finals.

El capítol I, Disposicions Generals, delimita quins són 
els objectius de la llei, l’àmbit d’aplicació, la definició 
de diversos conceptes que es fan servir al llarg de la 
llei i l’expressió dels que es consideren principis que 
inspiren la present llei.

El capítol II, dedicat a la simplificació administrati
va, conté una regulació destinada a facilitar la creació 
d’empreses i el foment de l’emprenedoria. El princi
pal problema a l’hora d’iniciar una activitat empresa
rial emprenedora és la densa tramitació burocràtica a 
la que s’ha de donar compliment. En aquest sentit, i 
per facilitar l’establiment de projectes emprenedors, 
s’introdueix la declaració responsable de l’emprenedor 
com a alternativa a les llicències i autoritzacions ad
ministratives actuals.

Al capítol III dedicat al suport a l’emprenedoria es 
crea la xarxa de suport a l’emprenedor com a ens de 
la Generalitat destinat a donar el suport necessari als 
emprenedors a l’inici de la seva activitat.

El capítol IV completa els instruments de suport a l’ac
tivitat emprenedora i de l’autoocupació a través de la 
creació del Consell de Promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya, que esdevé un òrgan assessor de l’admi
nistració per a l’impuls i promoció de l’autoocupació, 
amb representació mixta pública i privada, amb l’ob
jectiu d’esdevenir una eina per l’administració que li 
permeti conèixer quina és la evolució i la incidència 
de les polítiques de foment de l’emprenedoria, i quines 
haurien de ser les polítiques a implementar en cada 
moment per fer eficaces i eficients les mesures dutes 
a terme en benefici de la generació d’activitat econò
mica.

El capítol V, conté les mesures de suport i ajuda al fi
nançament dels emprenedors. Es recullen els princi
pals instruments de finançament destinats als em
prenedors i la microempresa. Es preveu finançament 
a través de inversors privats (business angel), capital 
risc, així com altres mecanismes com els microcrè
dits, i els incentius a la contractació a través de com
pensacions en les quotes de la Seguretat Social. Es 
crea en aquesta capítol el Fons de capital llavor mixt 
públicprivat i el fons de microcrèdits.

El capítol VI i final, conté un conjunt d’iniciatives, al
gunes de les quals ja es venen realitzant, que es consi
deren necessàries per que la societat valori les activi

tats emprenedora i empresarial. Amb aquest objectiu 
es consideren els mitjans de comunicació públics junt 
amb els centres educatius, com a espais i eines clau 
per afavorir aquest esperit emprenedor. En aquesta lí
nia, s’estableixen continguts en relació a les diferents 
etapes educatives així com a la formació professional i 
en l’àmbit universitari.

Finalment la Disposició addicional única introdueix 
programes, a través de Servei d’Ocupació de Catalu
nya, de reinserció professionals autònoms que per mo
tius econòmics han hagut de cessar a seva activitat.

Entre les Disposicions finals cal destacar la primera 
que modifica la Llei 13/2008 de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern amb l’objectiu de que en els 
Decrets Lleis que aprovi el govern s’avaluï l’impac
te normatiu de noves normes en el desenvolupament 
d’empreses.

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

Proposició de llei de suport i foment  
de l’autoocupació

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i fins

1. L’objecte d’aquesta llei és l’impuls de l’activitat eco
nòmica, de la iniciativa empresarial i la generació 
d’ocupació a través de l’autoocupació de persones em
prenedores.

2. La finalitat és fomentar l’autoocupació establint les 
mesures adreçades a promoure l’emprenedoria a Cata
lunya, mitjançant la reducció i simplificació de càrre
gues i tràmits, la introducció d’incentius i mitjans fi
nancers per facilitar el desenvolupament d’iniciatives 
emprenedores i establir els mecanismes de seguiment 
i valoració de les accions realitzades en el marc de 
l’autoocupació.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Són destinataris d’aquesta llei les persones emprene
dores i les microempreses que actuïn en l’àmbit de Ca
talunya.

Article 3. Definició d’emprenedor

Als efectes d’aplicació d’aquesta llei, es defineixen els 
conceptes següents:

a) Autoocupació: es defineix l’autoocupació com les 
accions dutes a termes per una persona, per tal de des
envolupar una activitat econòmica per compte propi, 
ja sigui de forma individual o col·lectiva.
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b) Persona emprenedora: es defineix com a persona 
emprenedora, aquelles persones físiques que exercei
xen una activitat sense ser continuació o ampliació 
d’una activitat anterior, amb independència de que es 
tracti d’un treballador autònom, cooperativista o soci 
d’una microempresa a través de qualsevol forma mer
cantil admesa en dret. Es fa extensiva aquesta defini
ció, a les persones que estiguin realitzant els tràmits 
previs per a poder desenvolupar una activitat econò
mica.

c) Microempresa: es defineix com a microempresa, 
una empresa que ocupa menys de 10 persones, mesu
rades en unitats de treball anual, i amb un volum de 
negoci anual o amb un balanç general, inferior a 2 mi
lions d’euros, segons la definició de la recomanació de 
la Comissió Europea 2003/361/CE.

d) Reempresa: s’entén com a reempresa el procés d’ad
quisició d’una empresa en funcionament, per part d’un 
emprenedor amb l’objectiu de donar continuïtat a l’ac
tivitat econòmica i mantenir els seus llocs de treball.

Article 4. Principis

Aquesta Llei s’inspira en els següents principis:

a) El principi europeu del «Think Small First» que pro
mou la elaboració de lleis més favorables al desenvolu
pament empresarial.

b) La llibertat d’empresa, la simplificació i agilització 
administració, la innovació i el compromís ètic.

c) Altres principis que han regir l’aplicació d’aquesta 
llei són la universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’efi
ciència i la col·laboració públicoprivada.

En l’exercici del dret constitucional de la llibertat 
d’empresa, aquesta llei no pretén més que impulsar i 
facilitar el desenvolupament de noves activitats eco
nòmiques, o garantir la continuïtat d’altres que ja es 
troben en funcionament, no només sense establir més 
restriccions ni limitacions que les ja existents, si no 
removentne amb l’objecte de simplificar i agilitzar les 
tramitacions administratives per a facilitar la inversió 
i l’establiment de noves iniciatives empresarials, ja si
guin noves activitats, o noves persones emprenedores.

En el procés de creació de noves empreses, la inno
vació, entesa com el desenvolupament de idees que, o 
bé, no han estat desenvolupades amb anterioritat, o si 
ho han estat, representen una evolució, que propicia 
l’aprofitament d’avantatges competitius, és un princi
pi que permet fonamentar les iniciatives empresarials.

L’adquisició de compromisos ètics per part de les per
sones emprenedores ha de possibilitar el desenvolupa
ment de noves empreses socialment i ambientalment 
responsables i arrelades al territori, de manera que 
l’exercici de la seva activitat i el seu creixement com a 
empresa, reverteixi en benefici de la societat.

Article 5. Objecte social de l’emprenedor

1. L’emprenedor podrà tenir com a objecte social qual
sevol activitat econòmica llevat de les relacionades 
amb l’activitat bancària, assegurances i fons de pen
sions.

2. Reglamentàriament s’establiran altres activitats di
ferents de les anteriors que, per diferents motius justi
ficats, no podran ser considerades com a objecte social 
de l’emprenedor.

Capítol II. Simplificació administrativa  
per a la creació d’empreses

Article 6. Simplificació per a la creació 
d’empreses

1. A través de la Finestreta Única Empresarial posada 
en marxa per la Generalitat i/o de la xarxa de suport 
a l’emprenedor es podran crear empreses, preferible
ment a través de sistemes de tramitació telemàtica.

2. Els socis d’una empresa de nova creació podran sol
licitar l’alta provisional de l’empresa omplint un im
près amb la sol·licitud de creació de l’empresa, la qual 
tindrà efectes per l’inici de l’activitat des de les qua
ranta vuit hores següents a la seva presentació.

3. La xarxa de suport a l’emprenedor podrà, mitjan
çant acord amb el Registre Mercantil corresponent i 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, re
gistrar provisionalment el nom de l’empresa i facilitar 
la tramitació de l’obtenció del número d’identificació 
fiscal provisional, els quals tindran efectes per l’inici 
de l’activitat des de les quaranta vuit hores següents a 
la seva sol·licitud.

4. La normativa de desplegament d’aquesta Llei esta
blirà els models d’impresos i de declaració jurada.

5. L’empresa de nova creació tindrà un termini màxim 
de sis mesos per dur a terme tota la tramitació admi
nistrativa inclosa la inscripció definitiva en el Registre 
Mercantil, l’obtenció del número d’identificació fiscal 
definitiu, així com totes les autoritzacions locals i au
tonòmiques exigides per la legislació específica i ne
cessàries per poder desenvolupar la seva activitat.

6. El Govern reforçarà els mecanismes de col·laboració 
entre administracions i entre notaris i registradors agi
litzant l’ús de la telemàtica en relació amb la creació 
d’empreses i la seva relació posterior amb les adminis
tracions públiques.

Article 7. Simplificació administrativa

1. Per agilitzar la posada en marxa de les empreses 
es reduiran les declaracions davant l’administració i 
les comprovacions administratives que puguin con
siderarse reiteratives. En qualsevol cas, s’observarà 
el principi de proporcionalitat com a dret dels inte
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ressats en l’exigència de requisits administratius per 
a l’inici o desenvolupament de les activitats empre
sarials.

2. Les autoritzacions administratives prèvies per a 
l’inici d’una activitat que vulgui dur a terme l’empre
nedor seran substituïdes per declaracions responsables 
davant l’administració competent, llevat que una nor
mativa específica determini el contrari.

3. La declaració responsable de l’emprenedor haurà de 
contenir com a mínim:

a) La identitat del titular.

b) Descripció de l’activitat que es pretén desenvolupar.

c) La ubicació física on es desenvoluparà l’activitat.

d) Una manifestació sota la seva exclusiva responsabi
litat en la que assegura complir amb tots els requisits 
tècnics i administratius establerts en la normativa vi
gent per a procedir a l’inici de la seva activitat.

e) El compromís a mantenir el seu compliment durant 
el període de temps en què l’activitat comercial vagi a 
ser exercida.

f) Certificats finals de les obres i instal·lacions executa
des, firmats per tècnic competent i visats, si és el cas. 
En el cas que l’activitat no requereixi l’execució de cap 
tipus d’obres, s’hi adjuntarà el projecte o, si és el cas, la 
memòria tècnica de l’activitat corresponent.

g) Còpia del resguard que acrediti l’abonament de les 
taxes municipals corresponents.

4. El Govern de la Generalitat, i els ens locals d’acord 
amb les seves respectives competències, podran actu
ar d’ofici, o a instància de part, en la inspecció d’un 
determinat establiment o activitat de negoci. I esta
blirà, a través de reglament, els terminis de compli
ment i sancions administratives davant els possibles 
incompliments un cop l’activitat econòmica s’hagi 
iniciat.

Article 8. Regulació accessible

1. Per millorar el coneixement per part dels ciutadans 
de la regulació de les diverses activitats econòmiques, 
el govern posarà a disposició dels emprenedors un do
cument en el que s’estableixi tota la normativa a com
plir en relació a cada activitat econòmica.

2. Aquest document haurà d’estar disponible en les ofi
cines de la xarxa de suport a l’emprenedor, així com 
en els webs del govern relatius a l’emprenedoria, l’au
toocupació, els autònoms i les microempreses.

3. Amb la col·laboració dels ens locals, aquest docu
ment recollirà també la normativa municipal que afec
ti a la activitat econòmica concreta.

4. En cas de dubte sobre la regulació de l’activitat eco
nòmica, l’emprenedor a través de la xarxa de suport a 
l’emprenedor podrà consultar la regulació concreta de 

l’activitat econòmica que vol emprendre. Aquesta con
sulta haurà de ser resposta en un termini no superior 
a 10 dies.

Capítol III. Suport a l’emprenedor

Article 9. Xarxa de Suport a l’Emprenedor

1. El Govern de la Generalitat, amb l’objectiu de sim
plificar i racionalitzar el serveis d’ajuda i suport a l’ac
tivitat emprenedora, crearà la xarxa de suport a l’em
prenedor que integrarà la xarxa «Inicia», els serveis 
d’emprenedoria del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
els programes de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca
talana.

2. Aquesta xarxa de suport a l’emprenedor s’encarre
garà de facilitar la creació de noves empreses, del seu 
creixement i consolidació a través de la prestació de 
serveis d’informació, tramitació de documentació, as
sessorament, formació i suport al finançament empre
sarial.

3. La xarxa de suport a l’emprenedor treballarà con
juntament amb els serveis d’ajuda i suport d’emprene
dors municipals per tal d’unificar l’activitat d’asses
sorament i informació i facilitar així la gestió de la 
informació per part de l’emprenedor.

4. La Generalitat desenvoluparà la xarxa de suport a 
l’emprenedor en col·laboració amb l’Administració Es
tatal i locals. Aquesta col·laboració pot assolir, amb 
acord de les parts, la integració dels serveis propis en 
la xarxa de suport a l’emprenedor.

5. A través de convenis s’articularan totes les relacions 
de col·laboració entres les diverses administracions pú
bliques.

Article 10. Programes d’ajuda a la Xarxa  
de Suport a l’Emprenedor

1. Per assegurar a la Xarxa de Suport a l’Emprenedor 
la prestació dels diferents serveis de suport a la crea
ció d’empreses el Govern planificarà anualment con
vocatòries d’ajudes i dissenyarà contractes programa 
plurianuals.

2. El Govern assignarà, entre les entitats col·laborades 
de la Xarxa de Suport a l’Emprenedor, els recursos en 
funció del volum de feina realitzat i dels resultats as
solits per cadascuna, recuperant el procediment reglat 
basat en el model del xec servei.
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Capítol IV. Consell de Promoció  
de l’Autoocupació A Catalunya

Article 11. Creació

Es crea el Consell de Promoció de l’Autoocupació a 
Catalunya, objecte del qual, composició, funcions i 
competències es regulen en aquest capítol.

Article 12. Objecte

El Consell de Promoció de l’Autoocupació a Catalunya 
tindrà com a objecte:

a) Ser l’interlocutor entre els agents privats i el govern 
de la Generalitat en matèria de suport a l’emprenedor, 
l’autònom i la microempresa.

b) Determinar les necessitats del mercat laboral pre
sent i futur, amb l’objectiu d’adaptar les polítiques de 
foment de l’ocupació autònoma, de les microempreses 
i de recolzament als emprenedors competència de la 
Generalitat.

Article 13. Composició, elecció i renovació

1. El Consell de Promoció de l’Autoocupació a Cata
lunya estarà format per un representant dels departa
ments competents en matèria econòmica, d’ocupació i 
d’ensenyament, així com per vint membres que repre
sentaran al conjunt d’organitzacions més representati
ves de la microempresa, dels autònoms i emprenedors 
de Catalunya.

2. Els membres del Consell de Promoció de l’Autoocu
pació a Catalunya no rebran can tipus de retribució, ni 
remuneració.

3. L’elecció dels membres del Consell de Promoció de 
l’Autoocupació a Catalunya que representen a les or
ganitzacions més representatives de la microempresa, 
dels autònoms i emprenedors de Catalunya rebrà el su
port organitzatiu i la supervisió del govern de la Ge
neralitat.

4. El Consell de Promoció de l’Autoocupació a Catalu
nya haurà de renovar un terç dels seus membres cada 
tres anys.

Article 14. Règim de funcionament

1. El Consell de Promoció de l’Autoocupació a Catalu
nya es reunirà com a mínim semestralment.

2. El govern de la Generalitat, en el termini de tres 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà 
el reglament de funcionament del Consell de Promo
ció de l’Autoocupació a Catalunya. Per a l’elaboració 
d’aquest reglament, el govern haurà de comptar amb 
el conjunt d’associacions de l’àmbit de l’emprenedo
ria, el treball autònom i de la microempresa presents 
a Catalunya.

Article 15. Competències i funcions

1. El Consell de Promoció de l’Autoocupació a Catalu
nya tindrà les següents competències:

a) Impulsar les polítiques de regeneració de l’actual 
teixit econòmic de Catalunya per potenciar a través 
de l’emprenedoria, l’autoocupació, la micro, petita i 
mitjana empresa la millora dels sectors productius de 
l’economia catalana.

b) Determinar les necessitats del mercat laboral per 
proposar les mesures necessàries de foment de l’ocu
pació i el recolzament als emprenedors, autònoms i 
micro, petita i mitjana empresa.

c) Assessorar al govern en la planificació de les ajudes, 
crèdits i l’assistència financera que des de l’adminis
tració es posa, directa o a través dels seus organismes 
a disposició dels emprenedors.

d) Contribuir al disseny i la planificació de les accions 
formatives a dur a terme en l’àmbit de l’emprenedoria 
i l’autoocupació.

e) Promoure la participació de tots els agents involu
crats per sumar esforços en el desenvolupament eco
nòmic i la millora d’ocupació a Catalunya.

f) Qualsevol altre competència que s’atribueixi per 
disposició legal o reglamentària.

2. En exercici de les competències anteriors, el Con
sell de Promoció d’Autoocupació a Catalunya desenvo
luparà les següents funcions:

a) Elaborar les mesures que siguin necessàries per al 
compliment dels objectius fixats en aquesta llei.

b) Realitzar l’anàlisi per adequar l’oferta de formació a 
les necessitats del mercat laboral.

c) Detectar, analitzar, promoure i recolzar projectes 
d’emprenedoria i autoocupació.

d) Realitzar estudis, elaborar propostes i desenvolupar 
les accions oportunes en el desenvolupament de les 
competències que té assignades.

Article 16. Adscripció del Consell de Promoció 
de l’Autoocupació a Catalunya

El Consell de Promoció de l’Autoocupació s’adscriurà 
al departament competent en matèria d’ocupació i el 
seu funcionament no podrà implicar despesa supletò
ria a l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol V. Finançament dels emprenedors

Article 17. Inversors privats, capital risc  
o business angel

1. Als efectes d’aquesta Llei, es defineixen els inver
sors privats, capital risc o Business Angel com la per
sona física que pren part en el capital social, durant 

Fascicle segon
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l’etapa inicial de l’activitat empresarial o en la en fase 
de desenvolupament, de les petites i mitjanes empreses 
amb alt potencial de creixement, utilitzant part del seu 
patrimoni i participant també amb la seva experièn cia 
professional en la gestió de l’empresa, amb la finalitat 
d’obtenir una rendibilitat a mig termini.

2. Quan la inversió es realitzi de forma conjunta en
tre diversos Business Angels, aquests podran formar 
una persona jurídica. Reglamentàriament s’establiran 
les condicions que hauran de complir aquestes perso
nes jurídiques entre les quals es trobaran les següents:

a) L’objecte social principal ha de ser la inversió en 
emprenedoria. També, de manera addicional, podran 
assessorar les empreses en què hagi materialitzat la se
va inversió.

b) El 75% del seu actiu ha d’estar format per inversi
ons destinades a finançar a emprenedors que tinguin 
la condició de micro, petita i mitjana empresa amb do
micili fiscal i social a Catalunya, d’acord amb el Re
glament (CE) número 800/2008, de la Comissió, de 
6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades 
categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en 
aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat, ja sigui mit
jançant la participació en els fons propis o a través de 
préstecs participatius en aquells emprenedors en els 
que ja tingui una participació en el capital.

Article 18. Incentius als business angel

En el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques s’estableixen les següents deduc
cions a la quota íntegra per als inversors que defineix 
l’article 17 d’aquesta Llei sempre que l’emprenedor 
tingui el seu domicili fiscal i social a Catalunya:

a) La inversió inicial, mantinguda almenys durant tres 
anys d’un Business Angel donarà lloc a una deducció 
del 25% de la inversió efectuada amb un límit màxim 
a la base de deducció de 50.000 euros. S’entendrà per 
inversió efectuada tant el capital i la prima d’emissió 
desemborsats com el préstec participatiu.

b) L’adquisició d’accions o participacions socials d’en
titats noves o de creació recent donarà lloc a una de
ducció del 35% de la inversió efectuada amb un límit 
màxim de 10.000 euros.

Article 19. Creació del Fons de capital llavor 
mixt públicprivat

1. Es crea el Fons català de capital llavor mixt públic
privat que anirà destinat a ajudar els emprenedors amb 
projectes innovadors participant tant en el capital com 
donant suport a la gestió de l’empresa. Reglamentària
ment es determinarà l’estructura i funcionament del 
Fons en què participaran les associacions de joves em
presaris, les fundacions relacionades amb l’emprene
doria i la discapacitat, així com totes aquelles entitats 
públiques i privades que ho desitgin. En quant a la seva 

composició, com a mínim, el cinquanta per cent dels 
membres que gestionen el Fons seran escollits amb un 
recolzament no inferior a dos terços de les entitats que 
conformen el Consell de Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya. I els membres integrants dels òrgans de 
direcció del Fons hauran d’acreditar una experiència 
mínima de deu anys al sector financer, de capital risk, 
banca privada, etc.

2. El govern de la Generalitat prioritzarà amb aquests 
fons de capital llavor el suport financer a projectes em
presarials d’emprenedors que hagin finalitzat, com a 
màxim tres anys abans de la convocatòria el batxille
rat, els ensenyaments de formació professional de grau 
superior o la formació universitària, ja sigui aquesta 
última de Llicenciatura, Enginyeria, Grau, Màster, 
amb independència que aquest últim sigui oficial o tí
tol propi, o Doctorat, fent especial atenció als realit
zats per dones i joves menors de 35 anys.

Així mateix, dotarà una part dels recursos del fons per 
a suport als emprenedors amb discapacitat o que com
pleixin el que estableix amb la Responsabilitat Social  
Empresarial i Discapacitat en col·laboració amb les 
fundacions de discapacitats que ja operen en aquest 
àmbit.

3. El govern fixarà en els pressupostos de la Generali
tat de Catalunya de cada any la dotació corresponent 
per la seva aportació al Fons català de capital llavor 
mixt públicprivat.

Article 20. Microcrèdits

1. El govern de la Generalitat crearà el Fons de micro
crèdits a emprenedors que estarà dirigit a finançar ini
ciatives d’autoocupació per part d’emprenedors a l’em
para d’aquesta Llei. Aquest fons s’anirà nodrint amb 
les aportacions que realitzin les administracions públi
ques, institucions europees, agents privats i les devolu
cions de microcrèdits concedits.

2. Paral·lelament al Fons, el govern de la Generalitat 
establirà anualment la quantitat destinada a microcrè
dits a través de l’Institut Català de Finances (ICF) di
rigits a emprenedors i microempreses que portin ope
rant menys de 3 anys. Es promouran principalment els 
microcrèdits a dones, joves i persones amb discapa
citat que per circumstàncies familiars o personals no 
tinguin accés a un altre tipus de finançament.

3. Els microcrèdits per a emprenedors i microempre
ses tindran un tipus d’interès subvencionat i la seva 
durada en cap cas podrà superar als cinc anys. La resta 
de les seves característiques es regularan per la nor
mativa de desplegament d’aquesta Llei.

4. Per tal de implementar la operativa aquest fons, el 
Govern promourà els acords necessaris amb entitats 
bancàries i agents privats i fomentarà la participació 
d’entitats com a institucions microfinanceres.
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Article 21. Finançament de la reempresa

Els diversos mecanismes de finançament d’aquesta 
Llei podran destinarse a l’adquisició per part d’em
prenedors d’actius i fons de comerç d’una empresa en 
funcionament amb l’objectiu de donar continuïtat a 
l’activitat econòmica.

Article 22. Compensació de les quotes  
de la Seguretat Social

1. Els treballadors perceptors de la prestació per des
ocupació, en la seva modalitat de pagament únic, que 
s’hagin constituït en socis de una cooperativa de tre
ball associat, societat laboral o treballadors autònoms, 
podran compensar les quotes de la seguretat social a 
través de la concessió directa de subvencions.

2. Els emprenedors, autònoms i/o titulars de micro
empreses de Catalunya que contractin a treballadors 
desocupats inscrits en el Servei d’Ocupació de Cata
lunya, o que realitzin pròrrogues de contractes als ja 
existents, podran compensar les quotes de la Seguretat 
Social.

3. El govern de la Generalitat anualment regularà el 
procediment de concessió directa dels ajuts i subven
cions del programa d’abonament de les quotes de la 
Seguretat Social.

Article 23. Línies de suport i crèdit

L’Administració de la Generalitat promourà la forma
lització d’acords periòdics amb les entitats financeres 
privades i institucions d’àmbit estatal o europeu a fi 
de facilitar l’accés al crèdit als emprenedors. Així ma
teix, s’establiran les línies de suport específiques en 
entitats i societats participades per l’administració de 
la Generalitat.

Article 24. Mesures d’impuls al finançament 
dels emprenedors

El govern de la Generalitat promourà mesures d’im
puls al finançament de projectes emprenedors per mit
jà de les accions següents:

a) Facilitar l’accés al crèdit dotant fons a l’Institut Ca
talà de Finances (ICF), per a crear línies específiques 
d’avals per part d’aquesta entitat de crèdit, per a finan
çar emprenedors, microempreses i pimes, en les seves 
diferents fases (creació, consolidació, internacionalit
zació i/o reestructuració).

b) Promovent la participació en fons de capital risc, 
gestionats per entitats gestores privades, o participa
des majoritàriament per finançament privada, que in
verteixin en projectes d’emprenedors i empreses en 
fases inicials, aportant una via de finançament alterna
tiva i complementària a la banca tradicional.

c) Creació de línies de préstecs participatius amb fi
nançament públic, dirigides a donar suport projectes 
emprenedors.

Article 25. Foment de les societats de garantia 
Recíproca

El govern de la Generalitat potenciarà les societats de 
garantia recíproca com mecanismes per garantir mit
jançant avals a emprenedors, autònoms, microempre
ses i pimes en la sol·licitud de préstec o crèdits davant 
les entitats financeres.

Article 26. Préstecs participatius

El Govern de la Generalitat ha de promoure l’ús de 
préstecs participatius entre les diferents institucions 
de crèdit, regulats en l’article 20 del Reial DecretLlei 
7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràc
ter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat eco
nòmica.

Article 27. Compensació de deutes

En el marc dels procediments específics per a la com
pensació de deutes de naturalesa pública, les empreses 
podran sol·licitar la compensació dels deutes que man
tinguin amb la Generalitat amb els crèdits reconeguts 
per esta a favor seu per actes administratius, tinguin 
origen tributari o no.

Article 28. Priorització de pagament 
d’obligacions

La Generalitat tindrà l’obligació d’abonar a les empre
ses i/o microempreses constituïdes per emprenedors el 
preu de les obligacions contretes a les que es refereix 
l’apartat 4 de l’article 200 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, dins dels trenta dies següents a l’expedi
ció de les certificacions d’obres o de les corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial 
del contracte.

Capítol VI. Polítiques de promoció  
de l’emprenedoria i l’autoocupació

Article 29. Foment de l’emprenedoria en l’àmbit 
de l’educació primària, secundària obligatòria, 
batxillerat i formació professional

El departament competent en matèria d’educació im
pulsarà la introducció de la cultura de l’emprenedoria 
com a generadora de riquesa per a la societat, la inicia
tiva ètica i la responsabilitat social empresarial, la cre
ativitat, la innovació, el lideratge, la cultura de l’esforç 
i el treball en equip, en totes les etapes educatives no 
universitàries. Amb aquesta finalitat, es fomentarà la 
vinculació entre el món empresarial i les etapes edu
catives esmentades, i s’impulsarà, entre altres iniciati
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ves, la creació de mòduls pràctics i teòrics de creació 
d’empreses i, en general, vinculats a l’ocupabilitat.

Article 30. Foment de la cultura corporativa 
d’emprenedoria i de la iniciativa emprenedora 
en l’àmbit de l’educació superior

1. La Generalitat, a través de la conselleria competent 
en matèria de formació superior en coordinació amb la 
que tingui atribuïda la competència de suport a l’em
presa i a l’emprenedor, impulsarà la cultura i l’esperit 
de l’emprenedoria i la figura de l’emprenedor en l’àm
bit de l’educació superior. En especial, fomentarà els 
programes, els projectes i les actuacions de les univer
sitats o dels seus centres integrats o adscrits, com tam
bé dels centres d’ensenyaments artístics superiors, que 
tendeixin a consolidar entre la comunitat università
ria i de la formació superior la cultura corporativa de 
l’emprenedoria i promoguin la iniciativa emprenedora 
entre l’alumnat, el professorat i el personal d’adminis
tració i serveis.

2. En les bases de les convocatòries d’ajudes, beques, 
premis i subvencions de la conselleria competent en 
matèria d’universitats s’incentivaran els projectes, les 
iniciatives i les actuacions que promoguin l’emprene
doria i la generació d’ocupació.

En tot cas, serà considerat com a mèrit o criteri d’ava
luació positiu en les corresponents convocatòries o 
altres actes administratius de gestió i adjudicació  
o reconeixement d’aquelles ajudes, beques, premis i 
subvencions, la presència de mesures o actuacions que 
promoguin o garanteixin l’emprenedoria i la generació 
d’ocupació. En les justificacions de les ajudes, les sub
vencions o les beques concedides s’haurà d’acreditar 
la realització o concurrència de les mesures o actua
cions esmentades, com també l’avaluació i justificació 
de la consecució dels objectius assenyalats.

Article 31. Plans d’estudis d’ensenyaments 
oficials d’educació superior

1. Amb caràcter general, en el marc de la legislació 
en matèria de formació superior, i sense perjudici de 
l’autonomia universitària legalment reconeguda, es 
fomentarà que els plans d’estudis dels diferents ense
nyaments oficials superiors, en especial de grau i de 
màster, incorporin progressivament, com a objectiu 
singular, com a competència específica que ha d’ad
quirir l’alumnat i com a element que ha de ponderar 
el sistema de garantia de la qualitat del corresponent 
títol universitari o superior oficial, l’ensenyament per a 
l’emprenedoria, i també l’impuls de la cultura i la ini
ciativa emprenedora.

En particular, la cultura de l’emprenedoria serà així 
mateix potenciada a través de les iniciatives següents:

a) La inclusió de mòduls pràctics i teòrics amb assig
nació de crèdits universitaris dirigits a fomentar la cre
ació d’empreses en tots els graus universitaris.

b) La promoció de la investigació vinculada a l’empre
nedoria, en especial en l’àmbit territorial local i regio
nal, i també dirigit a la internacionalització.

c) El foment de la formació pràctica durant els estudis 
universitaris o de formació superior, vinculada a l’em
presa, l’emprenedoria i l’ocupabilitat en general que 
garanteixin la internacionalització i la immersió lin
güística en idiomes estrangers vinculats a les relacions 
comercials, professionals i empresarials.

d) L’impuls de programes universitaris de formació 
permanent per a emprenedors que garanteixin la cons
tant actualització i adequació de coneixements, capa
citats i competències per a l’emprenedoria.

2. Els plans d’estudis dels ensenyaments oficials supe
riors hauran d’incloure com a objectiu específic l’im
puls de l’emprenedoria entre l’alumnat que els cursi, i 
promouran que adquireixin les capacitats i les compe
tències amb aquesta finalitat.

3. Les prescripcions contingudes en els apartats ante
riors d’aquest article seran avaluades en els termes de 
l’article següent.

Article 32. Promoció de l’emprenedoria 
universitària

1. Les universitats catalanes prestaran l’assessorament 
necessari i impulsaran canals d’informació que per
metin la comunicació de les iniciatives emprenedores 
i innovadores de la comunitat universitària amb els 
sectors productius de Catalunya, en especial en matè
ria d’innovació i transferència de tecnologia i coneixe
ment, i realitzaran així mateix el seguiment i l’avalu
ació de les relacions esmentades i dels seus resultats.

2. De les actuacions que realitzin i dels resultats que 
obtinguin en compliment d’allò que s’ha assenyalat en 
el punt anterior donaran compte als consells socials, o 
als òrgans corresponents en el cas de les universitats 
privades.

Article 33. Compte emprenedor universitari

1. Les universitats públiques i privades de Catalunya 
podran crear el ‘compte emprenedor’ en relació als 
seus estudiants. Amb el compte emprenedor la univer
sitat podrà bonificar a l’estudiant la part proporcional 
de la matrícula universitària corresponent a la quota 
d’autònom sempre que la facturació de l’activitat con
sisteixi en àmbits relacionats amb els estudis que im
parteix la universitat envers aquell estudiant.

2. Les universitats establiran diferents nivells d’acord 
amb la facturació que hagi aconseguit cada alumne, 
oferint serveis de suport tant en l’àmbit de l’assesso
rament com de l’espai i tècnic depenent dels nivells de 
facturació establert.

3. Un cop superats determinats nivells de facturació, 
la Universitat recomanarà la creació del tipus de socie
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tat mercantil més beneficiós per al tipus d’activitat que 
s’estigui desenvolupant; assessorant i acompanyant a 
l’estudiant durant aquest procés.

4. La Universitat afavorirà el treball conjunt entre di
ferents alumnes en relació a activitats de negoci que 
estiguin relacionades amb els estudis que estiguin cur
sant.

Article 34. L’esperit emprenedor  
a les polítiques actives d’ocupació

El Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de les 
seves polítiques actives d’ocupació:

a) Programarà actuacions d’informació i motivació 
per l’autoocupació en tots els programes desenvolupats 
en el marc de la xarxa d’orientació professional.

b) Inclourà continguts, informació i motivació per 
l’autoocupació en el marc de la formació complemen
taria que inclouen tots els programes de qualificació 
professional.

c) Programarà en les diferents convocatòries accions 
formatives en el marc del nou certificat de professio
nalitat de creació i gestió de microempreses.

Article 35. Agrupacions d’interès estratègic  
per a l’emprenedoria

La Generalitat impulsarà i, si és el cas, coordinarà les 
iniciatives del sistema universitari català i dels sectors 
productius de Catalunya tendents a la constitució d’as
sociacions o grups d’interès estratègic amb presència 
en l’àmbit de les institucions de la Unió Europea, en 
especial per a la captació de fons i l’adopció de me
sures de tota naturalesa que fomentin les estratègies 
d’emprenedoria, fonamentalment en matèria d’innova
ció i transferència de tecnologia i de coneixement, en
tre les universitats i les empreses.

Article 36. Activitat emprenedora en relació 
als mitjans de comunicació públics

1. Els mitjans de comunicació públics hauran de po
tenciar espais destinats a potenciar l’activitat emprene
dora entre els seus telespectadors, oients, internautes o 
d’altres tipus d’usuaris.

2. El Consell de Promoció de l’Autoocupació de Ca
talunya valorarà trimestralment quin és el tractament 
que realitzen els mitjans de comunicació públics en re
lació a l’activitat emprenedora. Aquestes valoracions 
s’hauran de transmetre al govern de la Generalitat, al 
conjunt d’associacions empresarials i de l’autoocupa
ció així com al Parlament de Catalunya.

Article 37. Difusió de l’activitat emprenedora

1. La Generalitat de Catalunya presentarà durant els 
primers tres mesos de cada any un anuari en relació 
a l’activitat emprenedora produïda a Catalunya durant 

tot l’any anterior. Aquest anuari haurà de contenir les 
noves empreses creades, el número d’autònoms, di
mensió de les empreses existents, l’evolució de l’acti
vitat creditícia en relació a les empreses, la inversió 
estrangera i d’altres parts de l’Estat rebuda i d’altres 
dades que puguin ser d’interès d’acord amb els criteris 
que estableixi el Departament competent.

2. L’anuari de l’emprenedoria, l’autoocupació i l’activi
tat empresarial a Catalunya corresponent a cada any, 
haurà de ser presentat al Parlament de Catalunya i en
tregat al conjunt d’associacions empresarials i de l’au
toocupació establertes a Catalunya.

3. Les entitats financeres que operin a Catalunya hau
ran d’informar anualment en el Govern de la Generali
tat de Catalunya de la ràtio de finançament concedit a 
empreses de nova creació i autònoms en relació al con
junt de finançament concedit a empreses i al conjunt 
del finançament global concedit.

4. La Generalitat de Catalunya concedirà anualment 
la ‘medalla a l’emprenedor de l’any’ i a l’empresari de 
l’any amb l’objectiu d’incentivar l’excel·lència en l’ac
tivitat emprenedora. Aquest premi, que en cap tindrà 
contingut econòmic, sortirà a proposta del que deci
deixi el Consell de Promoció de l’Autoocupació a Ca
talunya.

Disposicions addicionals

Única. Reincorporació professional  
pels treballadors autònoms

1. El govern de la Generalitat en les seves polítiques de 
reinserció professional per millorar l’ocupació tindrà 
en compte a les persones que hagin cessat en la seva 
activitat per circumstàncies econòmiques.

2. Amb aquest objectiu el Servei d’Ocupació de Cata
lunya, amb la participació del propis interessats, pro
porcionarà:

a) Un itinerari personalitzat de reinserció ocupacional. 
Aquest itinerari comprendrà, entre altres, mesures de 
formació destinades a dotar a aquestes persones d’una 
especialització en aquelles activitats relacionades amb 
la seva anterior activitat, o bé orientada a nous sec
tors que en un o altre cas, presentin majors possibili
tats d’ocupació.

b) Mesures econòmiques destinades a acompanyar a 
les persones beneficiàries durant el desenvolupament 
d’aquest itinerari de reinserció professional.



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 46

Disposicions finals

Primera. informe d’impacte normatiu  
en els decrets lleis

Es modifica l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, que passa a tenir la següent 
redacció:

«3. Els projectes de decret llei han d’incloure una ex
posició de motius en què es raoni expressament la ne
cessitat extraordinària i urgent de la iniciativa i han 
d’anar acompanyats amb un informe que justifiqui 
aquesta necessitat i certifiqui que les mesures proposa
des són congruents i estan en relació directa amb la si
tuació que s’ha d’afrontar, i es poden acompanyar amb 
altres memòries, estudis, informes i dictàmens sobre 
l’adequació de les mesures proposades als fins que es 
persegueixen. En tot cas, els projectes de decret llei 
han d’ésser objecte d’un informe dels serveis jurídics 
de la Generalitat, que com a mínim contindrà l’impac-
te normatiu, en què s’avalua la incidència de les me-
sures proposades per la norma en termes d’opcions de 
regulació, de simplificació administrativa, i de reduc-
ció de càrregues administratives per als ciutadans i les 
empreses.»

Segona. Desplegament reglamentari

El govern de la Generalitat, en el termini de tres me
sos, aprovarà els decrets de desenvolupament d’aques
ta Llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents referents a la Proposició  
de llei de suport i foment de l’autoocupació  
a Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La greu crisi econòmica i financera que pateix Cata
lunya, Espanya, i tot el nostre entorn està tenint com 
a conseqüència clara i directa una important destruc
ció de la nostra ocupació i del nostre teixit econòmic 
i productiu. La pèrdua de la feina i l’abandonament de 
l’activitat d’autònoms i titulars de microempreses és 
una realitat cada dia més evident a la que s’ha de do
nar resposta per part de les administracions públiques.

Catalunya ha estat des de fa dècades un dels motors de 
l’economia espanyola i europea i s’ha caracteritzat pel 
seu dinamisme i la seva emprenedoria, però el pas del 
temps i l’excessiva burocratització ha anquilosat als 

emprenedors a posar en marxa nous projecte per dina
mitzar la nostra economia. Aquest fet, però, s’agreuja 
encara més en una situació de crisi com la que vivim.

Si l’objectiu és sortir de la crisi econòmica una de els 
vies per ferho és posant en marxa tot un conjunt d’ini
ciatives que condueixin a la generació d’ocupació i ri
quesa. I un dels mitjans és el foment de l’autoocupació 
i el suport a l’emprenedoria a ha generador d’activitat 
econòmica.

Des de la Generalitat s’ha posat en marxa plans aïllats 
per fomentar l’emprenedoria, però cal dotar a Catalu
nya de mesures més ambicioses que afectin a cada eta
pa de l’activitat econòmica que es vol desenvolupar.

Els principals problemes que pateix l’activitat econò
mica és l’excessiva reglamentació i la manca de suport 
financer a l’autoocupació i l’emprenedoria. Per això, a 
través d’aquesta proposició de llei es vol introduir sim
plificació administrativa a l’hora d’iniciar una activitat 
econòmica, així com els mitjans de finançament que 
es posen a l’abast dels emprenedors.

2. Antecedents

– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

– Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern.

– Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

– Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca
talunya.

– Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, fi
nanceres i administratives, i de creació de l’impost so
bre estades en establiments turístics.

– Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de pro
cediment de les administracions públiques de Catalu
nya.

– Small Business Act for Europe, de 2008.

3. Competència

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 45, es
tableix que «els poders públics han d’adoptar les me-
sures necessàries per a promoure el progrés econòmic 
i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans, 
basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el 
desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportuni-
tats». Per la seva part, l’apartat 5, de l’article 45, conté 
que «la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament 
de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint 
en compte la responsabilitat social de l’empresa, la 
lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha 
de protegir especialment l’economia productiva, l’ac-
tivitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses 
petites i mitjanes».
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Així mateix, l’article 152 de l’Estatut d’Autonomia es
tableix que «correspon a la Generalitat la competència 
per a la promoció de l’activitat econòmica a Catalu-
nya», i el «desenvolupament i la gestió de la planifica-
ció general de l’activitat econòmica».

4. Afectacions pressupostàries

La reducció dels ingressos i l’increment de la despesa 
en els pressupostos de la Generalitat que pugui com
portar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin
dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de 
pressupostos corresponent a l’exercici posterior a la se
va aprovació.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

Alicia SánchezCamacho i Pérez, presidenta del GP 
del PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del  
GP del PPC; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad
junt del GP del PPC; Pere Calbó i Roca, Maria Do
lors Montserrat i Culleré, María José García Cuevas, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Mari
sa Xandri Pujol, Alícia Alegret Martí, Manuel Reyes 
López, Rafael Luna Vivas, José Antonio Coto Roquet, 
Juan Bautista Milián Querol, Rafael López Rueda, 
Jordi Roca i Mas, Sergio Santamaría Santigosa, Fer
nando Sánchez Costa, Sergio García Pérez

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

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment per a elegir tres síndics de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/09

Substanciació de les compareixences

Compareixences fetes en la sessió núm. 12 de la Co
missió d’Afers Institucionals, del 16.07.2013, DSPCC 
170.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció de l’Institut Català de Finances en una 
banca pública i la integració de Catalunya 
Caixa en la banca pública
Tram. 250-00447/10

Esmenes presentades
Reg. 26009; 26049 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26009)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a encarregar a l’Institut Català de Finances 
(ICF) l’elaboració d’un projecte empresarial de banca 
pública de Catalunya i una anàlisi de la seva viabili-
tat i sostenibilitat en els aspectes econòmics, jurídics, 
organitzatius i regulatoris. Aquest projecte s’ha de re-
dactar des de la perspectiva dels principis ètics i s’ha 
de focalitzar en el foment de l’activitat productiva i el 
suport al teixit empresarial de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 26049)

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

Modificació del punt 1 i 2

«Fer els tràmits pertinents per transformar l’Institut 
Català de Finances en la banca pública de Catalu-
nya, amb l’objectiu de donar suport al finançament de 
l’economia productiva.»
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Proposta de resolució sobre la constitució 
del consorci cadastral amb l’Administració de 
l’Estat i els municipis
Tram. 250-00453/10

Esmenes presentades
Reg. 26008 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 10.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26008)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar 
al més aviat possible totes les accions necessàries da
vant del Govern de l’Estat per a constituir el Consor
ci Cadastral d’acord amb el que determina l’art. 221 
de l’Estatut amb la participació de l’Administració de 
l’Estat, l’administració de la Generalitat i els munici
pis de tal manera que es garanteixin la plena disponi
bilitat de les bases de dades per a totes les adminis
tracions i la unitat de la informació, i així facilitar la 
lluita contra el frau fiscal.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28095 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28095)

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

Del punt 1

«1. Continuar realitzant les actuacions necessàries 
amb el Ministerio de Agricultura Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAGRAMA), per tal que, en la major 
brevetat possible, es disposi del conveni definitiu de 
cessió de l’ús o explotació del col·lector de connexió 
del nucli de Pi a l’EDAR de Bellver de Cerdanya, que 
permeti a l’ACA assumir la gestió i explotació del col-
lector i connectar-lo a la EDAR de Bellver de Cerda-
nya.»

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

Del punt 2

«2. Valorar la cessió de l’ús del col·lector de Pi a les 
administracions locals, a partir del moment en què el 
MAGRAMA hagi elaborat el conveni de cessió d’us a 
favor de la Generalitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26134 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26134)

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

«El Parlament de Catalunya manifesta que l’article 
6.3.1 del III Acord de Condicions de Treball del Perso-
nal de l’Àmbit d’Aplicació de la Mesa General de Ne-
gociació de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, es recull el sistema de provisió de llocs de treball 
mitjançant el portal EPOCA, actual ATRI. I en aquest 
mateix article es determina la importància de “l’expe-
riència i el coneixement en la gestió dels serveis pú-
blics acumulats pel personal que està prestant serveis 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya és un 
mèrit acreditat que garanteix i assegura la seva capa-
citat per desenvolupar les tasques assignades.»
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del mapa de zones del sistema tarifari inte-
grat
Tram. 250-00474/10

Esmenes presentades
Reg. 28097 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28097)

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

Del punt 1

«1. Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità la 
reconsideració del mapa de zones del sistema tarifa
ri integrat de la RMB quan s’implanti el nou sistema 
de validació i venda basat en la Tmobilitat, que en tot 
cas tindrà lloc abans de finalitzar aquesta legislatura, 
garantint que el municipi de Sant Cugat del Vallès no 
pertanyerà a una corona superior de la d’altres munici
pis que es troben situats a una major distància geogrà
fica de Barcelona. Així mateix, demanar a l’ATM la 
realització d’un estudi sobre l’establiment d’un sistema 
de quilometratge que pugui substituir l’actual sistema 
tarifari integrat a mitjà termini en el marc del projecte 
Tmobilitat.»

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

Del punt 3

«3. A analitzar la viabilitat tècnica i econòmica del 
perllongament del trajecte de la línia de Rodalies de 
Catalunya per tal que finalitzi el seu recorregut a Sant 
Cugat del Vallès enlloc de fer-ho a Molins de Rei.»

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

Del punt 4

«4. Fer les gestions necessàries al Govern de l’Estat 
perquè doti una partida pressupostària per a la cons
trucció de l’intercanviador de l’estació d’FGC de Vol
palleres i l’estació de Rodalies de Sant Cugat del Va
llès. Mentre no es dugui a terme aquesta obra, realitzar 
obres de millora de l’actual enllaç entre les estacions 
d’FGC de Volpelleres i de Rodalies de Coll Favà per tal 
de reduir la distància a recórrer, dins de les disponibili
tats pressupostàries.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28080; 28103 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28080)

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

De modificació dels punts 1,2,3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que es 
requereixi al Departament de Justícia per tal que en 
el termini de dos mesos presenti una calendarització i 
cronograma de tancament i apertura dels nous centres 
penitenciaris ja construïts a Catalunya, i que el Pla in-
corpori una memòria econòmica amb les previsions de 
partides pressupostàries a tal efecte i la seva viabilitat 
de funcionament, incorporant la previsió de nou per-
sonal penitenciari de tractament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28103)

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

De refosa dels punts 1 i 3

«1. Incloure en el proper Pla d’equipaments penitenci-
aris la data de traspàs i tancament de l’actual CP de 
Tarragona.»

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

Del punt 2

«2. Continuar el diàleg amb els Ajuntaments del Cat-
llar, Tarragona, Diputació de Tarragona i ACA per tal 
de trobar les solucions més eficaces pel que fa a la de-
puradora d’aigües residuals, l’abastament d’aigua i els 
accessos.»
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Proposta de resolució sobre la gestió de la 
finca Bombita, de Deltebre
Tram. 250-00479/10

Esmenes presentades
Reg. 26540; 28090 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26540)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

Al final del paràgraf

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a fer les gestions necessàries davant el govern 
de l’Estat per a crear, amb caràcter d’urgència, la Co
missió Mixta per a la gestió de la finca «Bombita» del 
municipi de Deltebre, en compliment de l’acord assu
mit per la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic amb 
l’objectiu de transformar l’espai: llacuna, arrossars, 
edificacions i instal·lacions, en un actiu ambiental i 
turístic de gran importància per donar a conèixer un 
dels espais més singulars de l’Ebrebiosfera, declarada 
recentment.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28090)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar el govern de l’Estat que transferei-
xi la titularitat de la finca a la Generalitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28098 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28098)

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

Del punt 1

«1. S’impulsi la finalització dels tràmits administratius 
pendents per a l’emissió de la declaració d’impacte am-
biental de l’estudi informatiu del Projecte de rodalies  
de Barcelona. Línia R3. Tram: Montcada - Vic, duplica-
ció de via i la seva aprovació definitiva, així com l’impuls 
dels projectes constructius corresponents i l’execució 
de les obres, tal com estableix el Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2015.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26410; 28076; 28084 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CAI, 12.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26410)

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

Del apartado 1,

«1. Condemna qualsevol tipus d’homenatge a perso-
nes, grups o unitats vinculades a qualsevol tipus d’ide-
ologia contraria als principis democràtics i que suposi, 
o hagi suposat, una vulneració o un trencament de l’or-
denament legal i/o llibertat o la vida de les persones al 
franquisme o al nazisme, com a impropi d’una societat 
democràtica, i en concret rebut  ja l’homenatge retut el 
dia 11 de maig a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant 
Andreu de la Barca, a la Hermandad Nacional de Vete
ranos de la División Azul.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28076)

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

D’addició al punt 3

3. Exigeix la dimissió o el cessament immediat de la 
Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Maria de 
los Llanos de Luna, per participar en un homenatge 
a una unitat organitzada per la dictadura franquista 
amb la finalitat de donar suport militar al règim na
zi d’Adolf Hitler, mentre es segueix treballant per a la 
desaparició de les delegacions i subdelegacions del go-
vern espanyol en territori català.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28084)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya condemna qualse
vol tipus d’homenatge a grups o unitats vinculades al 
franquisme o al nazisme, com a impropi d’una socie
tat democràtica, i en concret rebutja l’homenatge retut 
el dia 11 de maig a la caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Andreu de la Barca, a la Hermandad Nacional 
de Veteranos de la División Azul. Condemna qualse-
vol tipus d’homenatge a grups o unitats vinculades a la 
Hermandad Nacional de de Veteranos de la División 
Azul.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya condemna les explica
cions oficials que intentaven equiparar a l’Associació 
d’Aviadors de la República, que varen defensar la lega
litat i la democràcia, amb una unitat que va ajudar al 
règim nazi d’Adolf Hitler.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a demanar al Govern de l’Estat la substi-
tució de la delegada del Govern a Catalunya, per par-
ticipar en un acte d’homenatge a la Hermandad Nacio-
nal de Veteranos de la División Azul, equiparant els 

que van lluitar per defensar l’Estat de dret proclamat 
per la II República amb els que s’hi van enfrontar.»

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

Esmenes presentades
Reg. 27166; 28062 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27166)

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

Al punt 1:

«1. [...] agents implicats en el si del Pacte Nacional de 
la Salut i amb plena transparència [...] i que aquest des
envolupament de la llei serveixi d’acord en el marc del 
Pacte Nacional de la Salut, previst en el Moció 3/X so
bre polítiques de salut».

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

Al punt 2:

«2. [...] consens previ dins el Pacte Nacional de la Sa-
lut, amb els agents implicats [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
28062)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

De tot l’apartat 1

«1. Aturar el procés de reformulació de l’ICS fins acor-
dar amb els professionals, els sindicats, el personal de 
direcció i gerència dels centres i els grups parlamen-
taris el desenvolupament de la llei 8/2007 de l’Insti-
tut Català de la Salut (aprovada per unanimitat), en el 
marc del Pacte Nacional de Salut, previst en la moció 
3/X sobre polítiques de salut, condicionant les mesures 
a implementar al consens amb els agents implicats i els 
grups parlamentaris.

Aquest procés es realitzarà garantint el caràcter d’em-
presa pública de l’ICS i a partir dels valors de l’equitat, 
la transparència, la simplicitat administrativa, la des-
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burocratització, la concepció integral i integrada del 
sistema sanitari, la descentralització i desconcentra-
ció, el rigor pressupostari i la participació de la ciuta-
dania i dels professionals.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (2)

De tot l’apartat 2

«2. Constituir l’Hospital Clínic de Barcelona com un 
ens públic consorciat entre la Generalitat i la Univer-
sitat de Barcelona, garantint el consens amb tots els 
agents implicats i els grups parlamentaris per tal de 
donar estabilitat institucional i transparència a la ges-
tió i cercar la participació de la ciutadania i dels tre-
balladors i treballadores de l’Hospital per afavorir el 
lideratge assistencial, docent i de recerca i innova-
ció. Impulsar l’aprovació dels seus estatuts i codi ètic 
abans de finals de 2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28086; 28121 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28086)

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 d’urgències les 24 ho-
res del dia tots els dies de la setmana a la població 
pediàtrica del Prat de Llobregat amb els recursos més 
adients d’acord amb el Mapa sanitari, sociosanitari i 
de salut pública.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28121)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament de 
Salut que l’ICS (que presta els serveis de pediatria dels 
centres de salut del Prat de Llobregat) i l’Ordre Sant 
Joan de Déu estudiïn i presentin al consistori per al 

seu debat un nou model d’atenció pediàtrica integral 
per al municipi del Prat de Llobregat, que reforci els 
elements preventius i de promoció de la salut, l’ac-
cessibilitat de l’atenció de les urgències pediàtriques 
i la cobertura horària d’atenció pediàtrica ordinària, 
d’acord amb les necessitats del Prat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28096 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28096)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant INVI-
CAT per a:

1. Redactar el Pla específic de millora de la qualitat 
de l’aire en el t. m. El Masnou, especialment en la zo-
na d’influència de l’autopista C-32, en els t. m. Premià 
de Dalt.

2. Concretar, d’acord amb les conclusions de l’indicat 
Pla específic, les mesures correctores acústiques que 
en el seu cas corresponguin, a executar en cada cas 
d’acord amb el que es preveu en la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
i el seu Reglament.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 28099; 28133 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28099)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprofundir en les polítiques de millora tari-
fària de la mobilitat en el corredor de l’autopista C-32 
Montgat - Mataró - Palafolls tot considerant la seva 
viabilitat econòmica i concessional.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28133)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que el peatge d’Alella s’inclogui dins el Fons 
de Rescat de peatges per a retornar a la situació ante-
rior a l’1 de gener de 2012.»

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

Esmenes presentades
Reg. 27168; 28104 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27168)

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

Al punt 1:

«1. Encarregar a l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya, amb la col·laboració de les mútues laborals, 

l’avaluació dels casos de lipoatròfia semicircular, des 
de la posada en marxa del Protocol d’actuació sobre la 
lipoatròfia semicircular de l’any 2009, i presentar-lo 
abans de l’acabament de l’any 2013 i a revisar el Pro
tocol [...]».

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

Dels punts 2 i 3. Nova redacció:

«2. Publicar i implementar, amb el suport de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i amb la coordinació  
de les entitats municipalistes, Federació de Municipis de  
Catalunya i Associació de Municipis de Catalunya, 
Departament d’Ensenyament, Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i altres Departaments implicats, el 
protocol d’actuació sobre la lipoatròfia semicircular 
de l’any 2009».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28104)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a finalitzar la investigació del possible brot de 
lipoatròfia en una escola bressol de Barcelona i, en cas 
de confirmar-se, elaborar un protocol d’actuació sobre 
la lipoatròfia en l’àmbit escolar amb la participació 
dels departaments de Salut i Ensenyament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28100 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28100)

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 la prioritat de la nova ciutat de la 
Justícia de Tarragona en el nou Pla d’edificis judi-
cials.»
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’oferta de transport públic per carretera en-
tre la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre 
amb els aeroports catalans
Tram. 250-00497/10

Esmenes presentades
Reg. 28091 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28091)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en el marc dels estudis que s’estan rea-
litzant per a la millora dels serveis de transport públic 
a les Terres de l’Ebre i la Costa Daurada, s’analitzin 
actuacions de millora de les comunicacions amb els 
aeroports de Catalunya per a la seva implementació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28112 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28112)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la millora de la carretera de Reus 
a Cambrils amb la incorporació dels elements neces-
saris de millora de la seguretat d’acord amb el seu 
trànsit i la normativa vigent.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28113 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28113)

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

Al punt 2

«2. Impulsar la construcció del centre logístic del Baix 
Penedès d’acord amb el projecte existent i el PDU que 
s’està tramitant, en consens amb el territori.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

D’un nou punt 3

«3. Demanar al Govern de l’Estat que el projecte del 
tercer fil del corredor mediterrani de Tarragona a Cas-
tellbisbal prevegi la connexió ferroviària necessària 
per al Logis i la connexió amb l’autopista.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26359; 28082 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26359)

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

D’addició al final del text de la proposta de resolució.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a licitar, en el termini de 3 mesos, les obres 
de construcció del complex esportiu Sant Jordi a la 
ciutat de Tarragona de comú acord amb l’Ajuntament 
de la ciutat.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28082)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar conjuntament amb el Comitè Or-
ganitzador dels Jocs del Mediterrani del 2017 i l’Ajun-
tament de Tarragona la idoneïtat dels terrenys per 
emplaçar un equipament que doni resposta tant als 
Jocs com a les necessitats futures de la ciutat de Tar-
ragona.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28089 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28089)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a redactar durant aquest any el projecte de 
traçat del desdoblament de la carretera C-12 a Torto-
sa, que forma part de l’Eix de l’Ebre, per tal de poder 
iniciar-ne posteriorment la informació pública.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28114 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28114)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la posada en funcionament pro-
gressiva dels serveis ferroviaris de rodalies al Camp de 
Tarragona atenent a les disponibilitats pressupostàries 
existents.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28115 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28115)

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

Del punt 2

«2. Tornar a fer una convocatòria dels programes de 
barris quan s’hagi restablert l’equilibri financer entre 
despeses acreditades i pagament realitzats per la Ge-
neralitat.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 27170; 28101 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27170)

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

D’un punt 2:

«2. El Parlament de Catalunya insta també al Govern 
de la Generalitat a dur a terme les actuacions necessà-
ries per descongestionar els centres de menors afectats 
pel tancament de Montilivi i Els Til·lers, i en concret 
a actuar d’urgència per descongestionar el centre de 
Can Llupià a Barcelona».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28101)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que, en cas d’imposició d’una mesura d’in-
ternament a menors de la Província de Tarragona, 
l’Administració continuarà designant el centre més 
adequat d’entre els més pròxims al domicili del menor 
en que hi hagi places disponibles.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28102 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28102)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure en el proper Pla d’equipaments pe-

nitenciaris la data de traspàs i tancament d l’actual CP 
de Tarragona. I continuar el diàleg amb els Ajunta-
ments del Catllar, Tarragona, Diputació de Tarrago-
na i ACA per tal de trobar les solucions més eficaces 
pel que fa a la depuradora d’aigües residuals, l’abasta-
ment d’aigua i els accessos.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28116 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28116)

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

Del punt 1

«1. Acordar amb els usuaris de la mancomunitat de 
la xarxa del Topografo, aquells models de gestió de la 
xarxa que permetin d’una banda, afrontar les inversi-
ons necessàries per a restaurar l’operativitat de la xar-
xa, i de l’altra dur a terme la correcta explotació de la 
instal·lació.»

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

Del punt 2

«2. Continuar exigint, a la mancomunitat de la xarxa 
del Topografo, el compliment de les obligacions pre-
vistes i acceptades del conveni de 5 de maig de 2001.»
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Proposta de resolució sobre el parc mòbil 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00511/10

Esmenes presentades
Reg. 28092 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-

gència i Unió (reg. 28092)

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

Del punt 2

«2. Incrementar en l’exercici de 2013 el nombre de ve
hicles destinats al Cos de Mossos d’Esquadra especial
ment a Trànsit i a les Regions Policials segons les dis-
ponibilitats pressupostàries.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28087; 28122 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-

gència i Unió (reg. 28087)

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

Del punt 1

«1. Mantenir una dotació de serveis assistencials 
d’atenció primària adient, d’acord amb els criteris de-
mogràfics i de planificació sanitària al municipi de 
Lloret de Mar.»

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

Del punt 2

«2. Garantir el servei d’atenció continuada al munici-
pi de Lloret de Mar amb els recursos més adequats i la 
capacitat de resolució adient, amb els reforços estacio-
nals necessaris durant la temporada turística.»

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

Del punt 3

«3. Estudiar la incorporació d’altres serveis de salut 
als mòduls disposats fins ara pel consultori local de 
Fenals.»

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

Del punt 4

«4. Reforçar, al període estival, el transport sanitari 
urgent a La Selva Marítima.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28122)

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

Del punt 1

«1. Garantir durant els mesos d’estiu l’assistència a la 
població de Lloret de Mar, també als turistes amb cri-
teris d’equitat d’accés i qualitat en l’assistència.»

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

De refosa dels punts 2 i 4

«2. Garantir una bona atenció durant les 24 hores del 
dia a la població de Lloret de Mar, inclosos els efectius 
de transport sanitari urgent que per població i distàn-
cia es requereixen.»

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

«3. Planificar la inversió per l’adequació de l’espai 
dels baixos cedits per l’Ajuntament per ubicar-hi el 
CAP de Fenals.»
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del Centre 
de Salut de Tossa de Mar
Tram. 250-00514/10

Esmenes presentades
Reg. 28088; 28123 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28088)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir l’atenció 
continuada amb els recursos més adequats i la capaci-
tat de resolució adient, així com el servei de transport 
sanitari urgent al territori de la Selva Marítima.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 28123)

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

«1. El Parlament insta el Govern a presentar:

a. Les dades d’atenció dutes a terme des del 2011 sobre 
la població de Tossa de Mar.

b. La planificació territorial actual, que inclou els mu-
nicipis de Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes i Cale-
lla –és a dir, el territori de la Selva Marítima–, pel que 
fa al servei d’urgències.

c. Les isòcrones del transport sanitari.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a acordar amb els alcaldes i grups munici-
pals de tots els municipis de la Selva Marítima la pla-
nificació del seu territori, tenint com a punt de vista 
bàsic l’atenció a la població i als turistes amb equitat 
d’atenció, siguin de la població que siguin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28093 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28093)

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

Del punt 1

«1. Instar als Mitjans de comunicació a conservar 
l’anonimat del Cos de Mossos d’Esquadra en les seves 
informacions quan aquests exerceixin funcions que per 
la seva naturalesa ho requereixin.»

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

Del punt 2

«2. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a que impulsi 
les reformes legals necessàries per tal de protegir i ga-
rantir l’anonimat dels cossos i forces de seguretat quan 
aquests exerceixin funcions que per la seva naturale-
sa ho requereixin. Així mateix, cal garantir-ho quan 
aquesta identificació no tingui rellevància per a la in-
formació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28094 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28094)

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

Del punt 1

«1. Presentar durant aquesta legislatura, davant la  
Comissió d’Interior, la documentació resultant de la Co-
missió de Vestuari de la Direcció General de Policia.»
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Proposta de resolució sobre el tancament 
de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10

Esmenes presentades
Reg. 27152 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 11.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 

27152)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (1)

Al punt 1

«Al tancament immediat de l’abocador de Coll Car
dús a Vacarisses i a la seva restauració en el cas que 
aquest no pogués ferse de manera immediata, el Go
vern presentarà un calendari de tancament de la instal
lació amb data màxima a inicis del 2015, i un calendari 
amb el programa i calendari de restauració de l’espai de 
l’abocador.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa (2)

Al punt 4

«Crear una Convocar d’immediat la comissió de se
guiment ja existent de l’abocador de Coll Cardús, for
mada per l’Agència de Residus de Catalunya Catalana 
de Residus, l’ajuntament de Vacarisses i l’empresa que 
gestiona l’abocador, afegint a la convocatòria a l’Asso
ciació Prou Pudors de Coll Cardús, que es reunirà com 
a mínim dos cops l’any.»

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

Esmenes presentades
Reg. 28081 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-

gència i Unió (reg. 28081)

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

Del punt 2

«2. Elaborar un projecte de llei de regulació dels ser-
veis de prevenció i extinció d’incendis i salvament du-
rant aquesta legislatura.»

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

Del punt 6

«6. Presentar, abans de l’1 d’octubre de 2013, un regla
ment del Cos de Bombers Voluntaris de la Generali
tat que substitueixi els decrets 246/1996, del 5 de juliol 
(versió refosa), i 68/2000, del 8 de febrer, des del diàleg 
i el consens, i amb la participació activa del Consell de 
Bombers Voluntaris de la Generalitat, i aprovarlo, a tot 
tardar, durant el primer trimestre del 2013. En tot cas, 
s’ha de suprimir el límit d’edat per a l’accés al Cos, fi
xat en els trentacinc anys.»

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de banderes independentistes a l’uniforme 
per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00530/10

Esmenes presentades
Reg. 27173 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 15.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 

(reg. 27173)

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

«[...] i de forma més concreta que puguin lluir bande
res independentistes i quan això succeeixi procedeixi a 
aplicar el corresponent procediment sancionador».
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a l’entitat Bidó de Nou Barris i 
sobre el garantiment del projecte Circ d’Hi-
vern
Tram. 250-00532/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29380).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29381).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29382).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29383).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
personal a la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial de l’Escola Àngels Alemany i Boris, 
de Lloret de Mar
Tram. 250-00537/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29384).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29385).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29386).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29387).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les immatricu-
lacions de béns immobles
Tram. 250-00541/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29388).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29389).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de llei orgànica de millorament de 
la qualitat de l’ensenyament i la destitució 
del ministre d’Educació
Tram. 250-00543/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29390).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29391).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29392).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29393).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29394).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de llei orgànica per a la millora de la 
qualitat educativa i sobre la defensa del mo-
del d’escola catalana
Tram. 250-00548/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29395).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució de condemna als 
atacs al monument a les víctimes del nazis-
me de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00549/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29396).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el retorn de l’ac-
tivitat quirúrgica als hospitals públics de re-
gió sanitària de Girona
Tram. 250-00550/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29397).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29398).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29399).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29400).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29401).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29402).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29403).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials a les entitats de recursos as-
sistencials
Tram. 250-00557/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29404).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29405).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29406).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29408).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29409).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29410).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29411).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el centre 
d’atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar
Tram. 250-00565/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29412).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29413).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29414).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29415).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29416).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29417).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de l’as-
sassinat de Clément Méric i sobre la investi-
gació de les connexions entre grups d’extre-
ma dreta europeus i catalans
Tram. 250-00571/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29418).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre elaboració d’un 
pla d’inversions 2014-2020 que prioritzi l’Es-
cola Montserrat Vayreda, de Roses
Tram. 250-00572/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29419).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la depuradora d’aigües re-
siduals de Sant Jaume d’Enveja
Tram. 250-00573/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29420).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29421).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29422).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29423).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29424).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29425).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29426).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del règim de transició que estableix la dis-
posició transitòria de l’Ordre de l’Estat 
EHA/2899/2011, de transparència i protec-
ció del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29427).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Bufalà II, de Badalona
Tram. 250-00581/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29428).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29429).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona
Tram. 250-00583/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29430).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29431).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de P3 a l’Escola Gironella, de Girone-
lla, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29432).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29433).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos humans i materials per al manteni-
ment de les activitats del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 250-00588/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29434).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acció interna-
cional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29435).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de 
la filosofia en el currículum de l’ensenyament 
secundari obligatori i el batxillerat
Tram. 250-00590/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29436).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
i les pensions de la seguretat social dels in-
fants i adolescents tutelats per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00591/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29437).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29438).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29439).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
indicació d’un complex hoteler en la senya-
lització de la carretera C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29440).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29441).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a evi-
tar l’aplicació de l’expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00596/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29442).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 29443).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.07.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les línies de treball del Centre d’Art Tarra-
gona i el pagament del deute a aquest equi-
pament cultural
Tram. 250-00663/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Ro
ca Mas, diputat, Alicia Alegret Martí, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El CA Tarragona Centre d’Art és un equipament cultu
ral públic per a la promoció de la recerca, la produc
ció, la difusió, la formació i la documentació de la pro
ducció cultural i artística contemporània al Camp de 
Tarragona. És el resultat de la cooperació entre l’Ajun
tament de Tarragona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

El compromís de tant de l’Ajuntament de Tarragona, 
com de la Generalitat de Catalunya era aportar cadas
cuna de les administracions 120.000 euros anuals al 
Centre d’Art de Tarragona. Des de l’abril del 2011 fins 
l’actualitat, la Generalitat no ha realitzat cap aportació 
al centre.

Aquest impagament ha fet que la Generalitat hagi per
dut qualsevol autoritat per mantenir el pacte inicial i 
vetllar per les bases de futurs concurs. Per tant, no es 
garanteix la viabilitat del projecte, ni els acords presos 
amb el comitè impulsor (els diferents programes que 
té el CA i la seva especialitat en mediació) que defini
en les bases del concurs.

A més, la situació actual del CA té repercussió en tot 
un sector professional molt malmès i, sobretot, reper
cuteix en que tot un territori, en aquest cas el Camp 
de Tarragona, que perdria els serveis d’un equipament 
cultural públic importat.

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. Implicarse en la continuïtat de les línies de treball 
del CA Tarragona.

2. Pagar de manera immediata el deute corresponent 
als anys 2011 i 2012 amb el CA Tarragona.

3. Elaborar un calendari de pagament pel deute de 
2013 amb el CA Tarragona.

4. Vetllar per l’aplicació de les bones pràctiques cultu
rals a l’hora de cobrir la nova plaça de direcció del 
centre d’art mitjançant un concurs públic.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián 
Querol, Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alicia 
Alegret Martí, diputats, del GP del PPC

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

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa
maría Santigosa, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Ra
fael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Novament la manca de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya ho pateix el conjunt de la ciutadania de 
Catalunya. Així passa, per exemple, amb el nou Hos
pital d’Olot. Aquest equipament que hauria d’estar per 
l’agost d’enguany ha patit, novament, un nou endar
reriment segons confirmen des del propi Govern que 
no preveuen que es pugui inaugurar fins «ben entrat 
el 2014».

La comissió tècnica que prepara la posada en ser
vei del nou hospital comarcal de la Garrotxa d’Olot 
no preveu que l’estrena de l’equipament es produeixi 
abans de l’any vinent. Fa pocs dies, l’equip de govern 
municipal encara mostrava la seva confiança que es 
pogués inaugurar a finals d’aquest 2013, ja que la Ge
neralitat no els havia comunicat cap variació del ca
lendari.

Segons s’ha informat a diversos mitjans, la construc
tora està a punt de donar les obres per acabades però 
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queda pendent l’aprovació dels pressupostos de la Ge
neralitat per destinarhi una partida d’uns 10 milions 
d’euros per poderlo equipar. En el moment en què es 
doni llum verd a aquesta part econòmica, faran falta 
uns nou mesos per completat tot el procés del trasllat, 
com ara autoritzacions i la instal·lació del mobiliari.

Cal recordar que el procés de construcció del nou 
hospital va començar l’any 2005 amb la publicació al 
DOGC de la licitació de les obres. El juliol del 2009 
la Generalitat va adjudicar les obres a Sacyr i Tau per 
valor de 32,4 milions d’euros amb una superfície total  
de 27.571 metres quadrats i un total de 4 plantes. El 7 de  
novembre del 2009 es va col·locar la primera pedra 
amb la previsió que les obres acabessin ela finals del 
2012 i el trasllat es fes el primer trimestre del 2013.

El nou hospital, ha de ser un centre que pogués cobrir 
les necessitats de la comarca en els pròxims cinquanta 
anys i amb un supòsit de 65.000 habitants. Donat que 
la població de la comarca és, a hores d’ara, de 55.000 
habitants, està previst que el l’equipament no entri a 
ple rendiment, sinó que es reservi un 20% de les instal
lacions per evitar haver de fer ampliacions.

El canvi d’equipament, ha de permetre a la ciutadania 
de la Garrotxa de disposar de més espai i nous serveis, 
com ara els tractaments de quimioteràpia. Així, hau
ran d’incorporar un nou servei de radiologia, on s’in
clourà un TAC, una tecnologia que a dia d’avui no té 
l’Hospital Sant Jaume d’Olot i que entrarà en funciona
ment coincidint amb la unificació d’aquest servei amb 
dues poblacions més, Vic i Campdevànol, un triangle 
d’influència que suposa una àrea d’uns 250.000 habi
tants.

Una altra de les novetats és la incorporació dels ser
veis de diàlisi, que actualment es fan a Girona o els 
tractaments de quimioteràpia, que també es passaran a 
fer per primer cop a la Garrotxa i per tants els pacients 
de la comarca ja no s’hauran de desplaçar tants quilò
metres i guanyaran en comoditat.

A més, es calcula que més de la meitat dels llits que hi 
ha a l’actual edifici del centre de la ciutat puguin servir 
per al nou edifici, on hi haurà 130 places, repartides 
entre les corresponents a l’hospital (urgències i ingres
sos d’una setmana) i les dependències sociosanitàries 
(cures pal·liatives, convalescents o de llarga durada).

L’hospital passarà a tenir el doble d’espai destinat a 
quiròfans, tot i que hi haurà els mateixos que ara –un 
total de 3– i un més que quedarà en reserva per si cal 
en un futur. Creixen també el nombre de consultes, de 
les 26 que hi ha actualment se n’obriran 34 –d’un total 
de 54 previstos– i de boxes d’urgència es passa de 16 a 
20, tot i que hi ha capacitat per 31 en total.

Amb totes aquestes millores, els responsables de 
l’hospital confien «retenir» el 87% de les patologies, 
un 7% més que el que hi ha actualment.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a garantir la dotació pressupostària necessària 
de 10 milions d’euros perquè el nou Hospital d’Olot 
pugui inaugurarse i començar a oferir els serveis a la 
població d’Olot i de tota la Garrotxa durant el present 
any de 2013.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Sergio Santa
maría Santigosa, Jordi Roca Mas, Rafael López i Rue
da, diputats, del GP del PPC

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

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 28033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa
maría Santigosa, diputat, Pere Calbó i Roca, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El parque de bomberos de Vall d’Aro Castell  Platja 
d’Aro (Baix Empordà) se encuentra en un enclave es
tratégico en el municipio de Platja d’Aro y presta servi
cio en una zona de especial interés turístico por la nu
merosa existencia de segundas residencias, campings 
y zonas lúdicas, junto a una importante masa forestal 
que merece especial cuidado y atención.

La noticia del inminente cierre en el mes de septiembre 
de 2013 de dicho parque de bomberos pone en peligro 
la seguridad de la zona y evidencia por su inoportuni
dad, la falta de modelo en la gestión de emergencias 
que responda a las necesidades del territorio.

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

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

1. Mantener en funcionamiento el parque de bombe
ros de Vall d’Aro Castell  Platja d’Aro (Baix Empor
dà) por la importancia de los servicios que presta a la 
ciudadanía de la zona, en especial durante la época 
estival.

2. Mantener los efectivos del cuerpo de bomberos 
existente en dicho parque dotándoles de todos los me
dios necesarios para poder cumplir eficazmente su mi
sión en la extinción de incendios, garantizando la se
guridad ciudadana.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Sergio Santa
maría Santigosa, Pere Calbó i Roca, diputats, del GP 
del PPC

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds   
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par
lament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Me
di Natural.

Exposició de motius

El 1982, ara fa 30 anys que es va declarar el primer 
Parc Natural a Catalunya (la Zona Volcànica de la 
Garrotxa). Fou la segona llei aprovada pel Parlament 
de Catalunya un cop restaurada la Generalitat i, una 
vegada superat el recurs d’inconstitucionalitat que hi 
va interposar el govern, va obrir la porta a que tots 
els governs autonòmics de l’Estat espanyol establis
sin els seus espais naturals protegits. Una gran fita 
en la conservació del patrimoni natural, que va situar 
Catalunya a l’avantguarda de les polítiques de conser
vació. L’any següent ja va es declarar els aiguamolls 
de l’Empordà i així successivament fins el darrer Parc 

Natural declarat que fou el del Montgrí, les Illes Me
des i el Baix Ter. La política de protecció des espais 
naturals ha estat essencial per salvaguardar el ric patri
moni natural i biodiversitat de Catalunya, un país sot
mès a fortes pressions degudes a una elevada població, 
molts de visitants i turistes i unes activitats produc
tives molt desenvolupades. Amb raó, doncs, ha estat  
un orgull per tots els catalans i catalanes ja que és una 
demostració que som una nació culta i civilitzada.

Malauradament, en els darrers dos anys la protecció 
de molts d’aquests espais està en risc per les dràstiques 
retallades pressupostàries que han patit les assigna
cions que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, (DARPAMN) ha 
destinat a la Direcció General del Medi Natural i Bio
diversitat i als programes de protecció i conservació 
del qual depenen la majoria d’Espais Naturals Prote
gits. Des del 2010 fins el 2012 aquesta reducció suma 
157 milions, un 38,7% de reducció al pressupost del 
2011 i un 42,6% al pressupost del 2012. Una davallada 
pressupostària que afegida a les desregulacions de les 
lleis òmnibus i posteriors i al suport a les demanades 
de col·lectius que defensen interessos particulars sovint 
en contra de l’interès general o del bé comú, com caça
dors, pescadors de ribera, regants, etc. fa que avui no 
puguem parlar de polítiques de protecció del medi na
tural i la biodiversitat a Catalunya, perquè no existei
xen. El sistema d’espais natural protegits, que cobreix 
el 30% de Catalunya, és una part essencial del nostre 
futur. El seu extraordinari patrimoni, que en darrera 
instància és de tots i totes, no es pot esprémer turística
ment sense bones polítiques de conservació i per això 
calen recursos i decisions polítiques. A més, no només 
conserven uns béns patrimonials per les generacions 
futures sinó que s’ha demostrat que tots ells, sense ex
cepció, són dinamitzadors econòmics dels territoris on 
estan ubicats, i que generen una economia productiva 
i sostenible. Per tant, retallar dràsticament els pressu
postos dels espais natural protegits, eliminar tots els 
pressupostos d’inversió, amputar o eliminar equips de 
gestió sencers, que havien desenvolupat un treball molt 
positiu, no pot deixar de tenir conseqüències molt ne
gatives, no sols per al patrimoni natural, sinó per als 
territoris i la gent que hi viu dins o a l’entorn dels es
pais naturals protegits.

En el context actual entenem que cal prioritzar políti
ques d’eficiència i de millora de la gestió. A diferèn
cia de moltes altres polítiques, l’avaluació de l’efec
tivitat de les quals mai s’ha dut a terme, l’efectivitat 
del sistema d’espais naturals protegits va ser feta en 
una avaluació promoguda per la Institució Catalana 
d’Història Natural, lloada com a modèlica per la Sin
dicatura de Comptes de Catalunya. Perquè a l’hora de 
fer retallades no s’han tingut en compte les seves re
comanacions?

Ara es fa evident que la supressió del Departa
ment de Medi Ambient i la fragmentació de les po
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lítiques de planificació del medi natural i polítiques 
ambientals(DTS) de les biodiversitat i d’espais natu
rals protegits (DARPAMN) fou una decisió desencer
tada. A més, des del DARPAMN es volen supeditar 
les polítiques de conservació a les d’explotació del me
di natural o es volen impulsar quimeres com les que 
uns espais naturals protegits s’autofinancin, en contra 
de les recomanacions d’avaluació de l’efectivitat pròpi
es i internacionals, que cerquen garantir el benestar de 
les persones. Està més que demostrat que és rendible 
invertir en espais naturals protegits. O, dit d’altra ma
nera, és molt més el que es perd si no es fa la inversió 
que el cost de mantenirlos. Els càlculs dels costos i 
beneficis sobre la Xarxa Natura 2000 a nivell europeu 
són prou explícits en aquest sentit. Les normatives co
munitàries, ens menen a fer altres polítiques de protec
ció del medi natural i sobretot tenim l’obligació ètica i 
moral de preservar el país per a la ciutadania del pre
sent i del futur.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern:

1. A incrementar les partides pressupostàries destina
des als programes de protecció del medi natural i en 
concret als espais naturals protegits, al nivell de 2010 
de forma esgraonada per tal que els Parcs Naturals pu
guin seguir essent un motor econòmic que ajudi a les 
economies locals a ells vinculades.

2. A que els espais naturals protegits disposin de re
cursos per conservar els seus valors naturals i la seva 
biodiversitat a partir d’actuacions i programes de mi
llora ambiental i d’educació així com estudis de recer
ca que ajudin a comprendre millor els seus valors.

3. A agrupar sota una mateix ens i juntament amb qui 
té les competències ambientals les polítiques de bio
diversitat i d’espais naturals protegits.

4. A aplicar les recomanacions que va fer la primera 
avaluació de l’efectivitat del sistema d’espais naturals 
protegits, elaborada per la Institució Catalana d’Histò
ria Natural (ICHN) el 200304, especialment pel que 
fa referència a la coordinació interadministrativa.

5. A aplicar les recomanacions de l’informe del Con
sell de Protecció de la Natura de Catalunya sobre els 
nous reptes en la conservació dels espais naturals i de 
les espècies presentat durant el 2013.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICVEUiA

Proposta de resolució de condemna de l’as-
sassinat de Guillem Agulló per membres 
d’extrema dreta i de l’apologia del terroris-
me feta pel regidor de Plataforma per Ca-
talunya a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet
Tram. 250-00667/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte
rior.

Exposició de motius

L’onze d’abril de 1993 era assassinat per un grup d’ex
trema dreta el jove independentista d’esquerres valen
cià Guillem Agulló. Aquest any 2013 es compleixen 
doncs vint anys d’aquell assassinat.

És convenient doncs que el Parlament de Catalunya re
cordi els fets i condemni els intents d’alguns sectors de 
l’extrema dreta catalana de justificar aquell assassinat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. En motiu del vintè aniversari de l’assassinat de Gui
llem Agulló per part de membres de l’extrema dreta, 
condemna de forma solemne aquell assassinat.

2. Condemna els insults contra Guillem Agulló i la 
justificació del seu assassinat i l’apologia del terro
risme realitzada pel regidor del partit Plataforma per 
Catalunya de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gra
menet, Juan Gómez Montero i insta al Departament 
d’Interior a investigar els fets i les possibles relacions 
del partit Plataforma per Catalunya amb grups vio
lents de caràcter feixista.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICVEUiA
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Proposta de resolució sobre la retirada del 
projecte de creació d’un fitxer d’adhesions a 
propostes impulsades pel Govern
Tram. 250-00668/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El Govern ha anunciat la seva intenció de crear un 
anomenat Fitxer d’Adhesions a propostes impulsades 
pel Govern de la Generalitat. Aquest anunci ha pro
vocat nombroses crítiques basades sobre tot en que 
aquest mecanisme està molt lluny de fomentar una au
tèntica participació ciutadana, que de cap de les mane
res es pot basar tan sols en adhesions a les polítiques 
governamentals.

S’ha especulat sobre la possibilitat de que el Govern 
pretengui utilitzar aquest mecanisme en el procés cap 
el referèndum o consulta que la societat catalana exi
geix. Però lluny d’afavorir el consens social i polític 
entorn el dret a decidir el Fitxer provoca crítiques i 
controvèrsia, regalant arguments als contraris al dret 
a decidir.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Retirar el projecte de Fitxer d’adhesions a propostes 
impulsades pel Govern de la Generalitat.

2. Presentar davant la Comissió parlamentària pel 
Dret a Decidir i davant el Pacte Nacional pel Dret a 
decidir qualsevol proposta que vulgui fomentar la par
ticipació en el procés cap el referèndum o la consulta, 
abans de pretendre aplicarla o anunciarla.

3. Presentar en el termini de tres mesos un Pla de tre
ball del Programa d’Innovació i Qualitat democràti

ca amb l’objectiu de fomentar fórmules autèntiques de 
participació ciutadana.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICVEUiA

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 28077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà
brega, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena es re
munta al segle xvii; l’any 1909 es crea l’Aliança Ma
taronina, mutualitat de previsió social que construí 
l’edifici de l’Hospital de Sant Jaume el 1964.

Amb la creació del Consorci Sanitari del Maresme, el 
nou Hospital de Mataró en substitueix dos, l’any 1999.

L’àrea d’influència és de més de 260.000 (segons el 
padró d’habitants de 2012 des d’Arenys de Mar a Vi
lassar de Mar) que s’incrementa en temporades turís
tiques, amb un alt nombre de segones residències i 
residències per a persones grans. Per la Salut Mental 
la població de referència és superior a 400.000 perso
nes. Segons les dades de la Central Resultats de 2011, 
l’Hospital de Mataró va tenir un contracte amb el Cat
Salut de 74,3 milions d’euros amb un índex de casemix 
de 1,03, amb 19.880 altes, 11.711 mèdiques i 8.169 qui
rúrgiques. I 3.633 cirurgia major ambulatòria, 225.132 
consultes externes i 97.568 urgències molt similar a 
l’Hospital de Granollers, amb 8,2 milions d’euros 
menys de pressupost; l’Hospital de Mataró compta 
també amb un índex de satisfacció de 8.4, de les més 
altes de Catalunya, i amb un nivell de qualitat bo. La 
compra d’activitat quirúrgica dels 14 procediments en 
temps de garantia ha passat de 4.915 el 2010 a 3.585 
el 2012, afectant sobretot a cataractes (1.820 el 2010 i 
1.320 el 2012), pròtesis de maluc (195 el 2010 i 152 el 
2012) i 230 pròtesis genoll el 2010 a 132 el 2012, que 
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comporta que a desembre de 2012, amb les darreres 
dades conegudes, hi hagi 2.183 persones en espera de 
les intervencions garantides i 4.987 en total.

A més, el 2011 i 2012 es deriven pacients de la llis
ta d’espera de l’Hospital de Mataró a l’Hospital Plató, 
a l’Hospital de Sant Rafael, i a l’Hospital Sagrat Cor, 
tenint possibilitats de dur a terme l’activitat al propi 
centre.

Les retallades lineals entorn del 20% acumulat els 
darrers anys en un hospital de costos molt ajustats i al
ta productivitat estan empitjorant l’accessibilitat i pre
caritzant els treballadors.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar un Pla Empresa, d’inversions i de Contrac
tació 20142020 de l’Hospital de Mataró per part del 
CatSalut que contempli recuperar l’activitat del 2010 
i permeti amortitzacions de deutes pendents heretats 
d’anys.

2. Cessar d’immediat la derivació d’activitat quirúrgi
ca programada de l’Hospital de Mataró a altres cen
tres.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà
brega, Alícia Romero Llano, diputades, del GP SOC

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

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 28078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’onze d’octubre de 2007, el Govern de la Generali
tat aprova la Llei 12/2007 de Serveis Socials. Aquest 

instrument legal estableix que totes les persones tenen 
dret a accedir als serveis socials bàsics «sense discri
minació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe, ori
entació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, 
religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstàn
cia personal o social». En aquest sentit, la mateixa llei 
específica que els serveis d’intervenció socioeducativa 
no residencial per a infants i adolescents són conside
rats serveis socials bàsics (art.16).

Dos anys després, el Pla Director d’Infància i Ado
lescència de Catalunya definia els centres oberts com 
un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, 
que proporciona atenció a tots els menors en situa
ció de risc afavorint el seu desenvolupament perso
nal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 
prevenint i evitant el deteriorament de les situaci
ons de risc i compensant dèficits socioeducatius. A 
més, el mateix pla destaca com a bàsica la coordina
ció amb els serveis bàsics d’atenció social pel treball  
familiar.

Un any després, el mateix Govern aprovava la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. Aquest instrument legal regula que 
els ens locals, amb el suport de la Generalitat, han de 
promoure l’establiment de recursos o serveis preven
tius per als infants i els adolescents i, especialment, 
de centres oberts (art. 23). Així mateix, específica que 
les competències de les intervencions socials preven
tives són dels ens locals en què s’identifica la situació 
(art. 80).

A l’actualitat, Catalunya existeixen 293 centres oberts, 
que atenen més de 20.000 infants i joves, i respecti
vament a 8.000 famílies catalanes. Sens dubte, les re
tallades en polítiques socials de l’actual Govern de la 
Generalitat allunyen la possibilitat no només d’incre
mentar el nombre de places ofertes, tal i com es legisla 
en els diferents instruments legals esmentats, sinó de 
consolidar les ja existents.

En aquest sentit, el passat 7 de juny de 2013, la Fe
deració d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infàn
cia i l’Adolescència (Fedaia) reivindicaven el paper 
dels centres oberts com a recurs fonamental en el tre
ball socioeducatiu, preventiu i de cohesió social dels 
barris, pobles i ciutats. El PSC es va adherir a aquest 
manifest, però enguany hem decidit anar més enllà, i 
reivindicar el paper dels centres oberts, un servei que 
ha estat durant molt de temps una finestra d’oportu
nitat per a infants, adolescents i joves; i ara, més que 
mai, en l’actual context de crisi econòmica que afec
ta de manera dràstica el nostre país, s’han convertit 
en un important instrument d’acompanyament i de 
lluita contra l’exclusió social dels menors d’edat ca
talans.

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

El Parlament insta al Govern a

1. Complir amb el desplegament de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de Serveis Socials, i de la Llei 14/2010 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles
cència.

2. Consolidar els centres oberts com una eina pública 
de treball per la comunitat que afavoreix la cohesió so
cial, i que els reconegui com un servei social dins de la 
xarxa pública d’atenció primària.

3. Incrementar la corresponent aportació pressupostà
ria vers els centres oberts, ja que aquests han de ser, 
com específica la llei, un servei bàsic i essencial de la 
cartera de serveis dels serveis socials municipals.

4. Executar les bestretes compromeses, amb les admi
nistracions locals, en el contracte programa vigent, re
lacionades amb l’atenció a la infància i l’adolescència 
en general, i als centres oberts en particular.

5. Fer efectius els pagaments a les entitats del Tercer 
Sector, que gestionen centres oberts i que es troben 
ofegades davant els deutes que la Generalitat té pen
dents amb elles, fet que impossibilita que continuïn 
l’enorme tasca que fan per contenir i reduir el risc d’ex
clusió social dels menors més desfavorits.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

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 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

La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància y la 
Adolescència (Fedaia) ha apel·lat als diferents partits 

polítics que liderin una campanya per a combatre el 
frau fiscal a Catalunya i sensibilitzar a la població que 
el pagament d’impostos és necessari per a mantenir les 
polítiques socials.

La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència (Fedaia) que treballa amb uns 100.000 
nens i nenes en situació de risc d’exclusió social, de
nuncia que el frau fiscal a Catalunya es situa al voltant 
d’uns 16.000 milions d’euros l’any, aproximadament 
un 23% del seu Producte interior Brut (PIB).

Recollint les demandes de la Federació, des del Grup 
Parlamentari d’ICVEUiA entenem que tot i que és 
necessari, en aquests moments per qüestions d’emer
gència social emprendre iniciatives solidàries i mesu
res pal·liatives per tal de combatre puntualment les ne
cessitats sorgides de l’actual crisi econòmica. També 
entenem que aquestes mesures d’emergència no poden 
reemplaçar el paper que han de jugar les diferents ad
ministracions en la protecció de la infància.

L’actual situació de crisi econòmica no pot ser l’excusa 
ni servir de justificació per no mantenir i reforçar un 
estat de benestar que asseguri la protecció dels drets 
de la infància. Estat de benestar que solament es pot 
sufragar amb una fiscalitat justa, on la lluita contra el 
frau fiscal sigui una de les prioritats de les adminis
tracions.

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

Proposta de resolució

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

1. Presentar al Parlament de Catalunya en el termini 
de tres mesos, un Pla de mesures per combatre el frau 
fiscal potenciant els instruments d’inspecció i investi
gació de l’Agència Tributària de Catalunya, així com 
establir nous instruments de coordinació amb l’Admi
nistració de l’Estat per compartir informació i millo
rar l’eficàcia en les seves actuacions.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Laura Massana Mas
President GP ICVEU Diputada GP ICVEUiA
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Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
patologies oftalmològiques
Tram. 250-00672/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 28557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

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 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La reconsideració de la gestió en matèria de patolo
gia oftalmològica, tant aguda com crònica, té una do
ble raó: el constant creixement de la seva freqüència 
en qualsevol dels trams poblacionals i l’augment del 
cost dels sistemes diagnòstics, sobretot diagnòstics i 
terapèutics. Aquest creixement objectiu és fruit d’una 
constant millora dels sistemes de detecció, l’alta inno
vació tecnològica i farmacològica, de l’envelliment de 
la població i de l’augment de prevalençacontrol de les 
malalties vasculars sistèmiques amb afectació ocular 
secundària (particularment Diabetis i Hipertensió).

La precocitat de la detecció de dèficits visuals és im
portant en qualsevol moment de la vida, però molt 
particularment durant els períodes infantils i senils. Es 
ben conegut que el cost econòmic i funcional d’aques
ta prevenció és molt inferior que el cost terapèutic. 
Per tant, és fonamental una estructura sanitària social 
eficaç, ben definida i adaptada a la realitat actual. En 
aquest moment a Catalunya, l’atenció primària pedià
trica, així com la de metges i infermeres de família 
comunitària, fan un screening (cribatge) general, diag
nòstic i d’atenció a patologies agudes i cròniques amb 
una derivació a especialistes d’oftalmologia.

El protocol de cribatge de retinopatia diabètica amb 
captació d’imatges amb càmeres amidriàtiques per 
part d’infermeria, i la seva interpretació telemàtica 
pels metges especialistes en oftalmologia dels cen
tres de salut, ha permès una considerable reducció 
de la incidència de ceguesa per retinopatia diabètica 
grà cies a una actuació terapèutica a nivells de menor 
complexitat. Tot i així, representa un problema de pri
mera magnitud i la retinopatia afecta d’alguna manera 
al 2530% del total de la població diabètica (prop de 
500.000 a Catalunya), amb un 19% inicial, un 8% no 
proliferativa i un 23% proliferativa,

El temps d’espera i l’atenció oftalmològica urgent, 
aguda i crònica té encara avui una variabilitat territo
rial i organitzativa molt considerable.

La degeneració macular senil representa en aquests 
moments un dels grans reptes de salut pública a tots 
els països desenvolupats. Aquesta importància deriva 
fonamentalment de tres factors: alta prevalença que 
seguirà augmentant de forma exponencial amb l’es
perança de vida, el recent i important avanç de les 
possibilitats terapèutiques d’algunes formes clíniques 
i, finalment, l’alt cost social d’aquests tractaments. 
Aquesta malaltia afecta al 10% de la població de més 
de 80 anys, gairebé 400.000 persones a Catalunya. El 
seu tractament d’elecció actualment es fa amb uns fàr
macs administrats per via d’injecció intravítrea. Els 
més comuns són els que tenen una activitat anomena
da Anti VEGEF (factors d’inhibició de la proliferació 
endotelial vascular). D’aquests, alguns d’ells han es
tat comercialitzats per un ús intravitri. D’altres, que no 
són el cas, s’utilitzen per aquest propòsit amb el títol 
«d’us compassiu». Fins ara, aquest ús d’alguns medi
caments en oftalmologia ha estat molt estès i en molts 
casos (indicacions) són clàssics i exclusius (antibiòtics 
intravitris per la endoftalmitis, corticoides intravitris 
per l’edema macular o vasculitis, AINES (antiinfla
matoris no esteroides) per l’edema cistoide macular, 
antimetabòlits per la vitreoretinopatia proliferant, hia
luronidasa, per l’hemorràgia vítria). Aquests medica
ments i aquest ús estan acceptats internacionalment i 
EEUU, Europa, Espanya i Catalunya no en són una 
excepció. Mai fins ara no s’ha presentat cap problema 
de gestió sanitària degut a l’administració d’aquests 
medicaments en ús compassiu en oftalmologia fins 
l’aparició dels fàrmacs dits anti VEGEF pel tracta
ment de la degeneració macular senil. Els més comuns 
en són dos: el Bevazicumab (Avastin) i el Ranibizu
mab (Lucentis).

Bevazicumab va ser el primer en veure la llum, però es 
va comercialitzar pel tractament del càncer de colon. 
L’ús compassiu en oftalmologia va suposar una revo
lució pel tractament d’algunes formes de degeneració 
macular senil amb resultats mai vistos abans. Malgrat 
la seva limitació «administrativa» (no comercialitzat 
per a ús intravitri), té un ús molt estès en tot el món. El 
Ranibizumab és una molècula molt similar derivada 
de l’anterior. Es va comercialitzar des del principi per 
ús exclusiu oftàlmic d’aplicació intravítrea, i és l’únic 
fàrmac que té aquestes característiques.

En l’actualitat es considera que tots dos medicaments 
tenen una eficàcia molt similar. Diferents estudis, en
tre els que destaca el CATT Research Group (N. Engl. 
J. Med. 2011; 364: 18971908), no mostren diferències 
entre tots dos, ni en quant a resultats ni d’efectes se
cundaris. La gran diferència és el cost, i malgrat que el 
Ranibizumab ha estat avaluat per ús oftàlmic en nom
brosos estudis multicèntrics de grans sèries, i que el 
Bevazicumab va ser dissenyat inicialment per càncer 
de colon, aquet últim ha guanyat acceptació a tot el 
món pel tractament de la degeneració macular senil 
sense ús autoritzat.
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El cost del tractament diari amb Ranibizumab (Lucen
tis®) és molt superior al de Bevacizumab (Avastin®). 
El primer té un cost diari de 1.300 euros, amb un nom
bre d’injeccions per any d’entre 6 i 12 i un cost total 
anual d’entre 7.800 euros i 15.600 euros; en canvi, el 
cost diari de l’Avastin es situa en 8,27 euros, el nom
bre d’injeccions per any es situa entre les 4 i les 8 i el 
cost anual del tractament oscil·la entre els 33 i els 66 
euros l’any.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Presentar abans de finalitzar l’any 2013 un pla d’or
ganització de l’atenció a les patologies oftalmològi
ques a Catalunya que inclogui:

a) Una cartera de serveis per patologies agudes i crò
niques a l’atenció primària, que contempli la promoció 
de la Salut Ocular, un pla de diagnòstic precoç de les 
alteracions de la visió i de les malalties degeneratives 
de retina més freqüents, indicant els perfils professio
nals (metge de família, pediatra, infermera de família 
comunitària o pediàtrica) per a cada acció i valorant 
el paper de l’Optometrista de suport en els Centres de 
Salut.

b) Un model organitzatiu de cada sector i regió de les 
urgències oftalmològiques, indicant dispositius i pro
fessionals a l’atenció continuada primària (CAP, CAC, 
CUAP i Hospitals).

c) Un Pla de reordenació de l’oferta i la demanda de 
l’atenció oftalmològica ambulatòria a les consultes ex
ternes i un pla de teleoftalmologia per a Catalunya, es
tablint els circuits assistencials amb protocols acordats 
entre nivells assistencials.

d) Un Pla d’atenció oftalmològica mèdica de les ma
lalties cròniques oculars, especialment les retinopaties 
i la Degeneració macular associada a l’edat (DMAE) 
que inclogui circuits de diagnòstic precoç i protocols 
de tractaments indicant les indicacions farmacològi
ques amb el suport de les societats científiques, comis
sions farmacològiques i l’Agència d’Informació, Ava
luació i Qualitat.

e) Un Pla d’atenció oftalmològica quirúrgica (especifi
cant els protocols d’indicació i diferents tipologies de 
laserteràpia segons recomanacions de l’Agencia d’In
formació, Avaluació i Qualitat) de les malalties ocu
lars amb protocols d’indicació de tècniques i cirurgia, 
consensuats amb la Societat Catalana Oftalmològica, 
i temps d’espera màxims raonables per cada patolo
gia, que s’incorporaran a la revisió del Decret de llis
tes d’espera el 2014.

f) Impulsar un acord amb l’Agència del Medicament 
del Ministeri de Sanitat amb el Departament de Salut 

per poder utilitzar el Bevazicumab (Avastin) igual que 
el Ranibizumab (Lucentis) en la degeneració macular 
senil, donat que està avalat per estudis científics i de 
costbenefici.

g) Presentar una proposta per la garantia d’accés a 
lents de les persones amb baix nivell de renda.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’expedient de 
regulació d’ocupació de Forestal Catalana
Tram. 250-00673/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que establei
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat divendres 14 de juny la Direcció de Forestal 
Catalana SA va presentar un Expedient de Regulació 
d’Ocupació d’extinció per a un total de 82 persones 
treballadores de les 320 que conformen la plantilla. 
L’any 2011 l’empresa ja va acomiadar 22 persones i no 
va renovar el contracte a 15 persones més. En 3 anys 
s’ha prescindit del 35% de la plantilla original de l’em
presa pública Forestal Catalana SA que depèn del De
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural.

L’ERO a Forestal Catalana SA significa una aposta de
cidida pel desmantellament de molts dels serveis de 
protecció de la natura bàsics per a Catalunya, algunes 
de les «estructures d’Estat» que tant proclama el Go
vern d’Artur Mas. Així, en cas de tirar endavant aquest 
ERO, desapareixerien o es reduirien dràsticament els 
serveis:

– Manteniment d’infraestructures i ecosistemes als 
Parcs naturals i nacional

– Serveis d’Informació i d’Educació Ambiental als 
Parcs naturals i nacional
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– Manteniment i gestió de forests públiques al Pirineu 
gironí i barceloní i comarques de Tarragona

– Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Ai
guamolls de l’Empordà i perill de manteniment en 
condicions de mínimes de la resta de Centres de Recu
peració de Fauna

– Unitat de prevenció d’incendis (GEPIF) a les comar
ques tarragonines

– Seguiment d’aus electrocutades a línies elèctriques

Alguns dels serveis es pretenen privatitzar, mitjançant 
contractes amb empreses per a cobrir una part del ser
vei, com succeeix amb el Centre de Fauna dels Aigua
molls. Però més enllà del cost econòmic, cal recordar 
les tasques de recerca científica, de divulgació, cons
cienciació i informació que realitza l’actual Centre de 
Fauna, que en cap cas podria realitzar una clínica ve
terinària privada.

Mentre es vol acomiadar a un nombre elevat de perso
nes treballadores que fan els serveis bàsics de conser
vació de la natura, l’estructura directiva, d’alts càrrecs 
i de comandament tant de Forestal Catalana SA com 
del Departament d’Agricultura es manté intacte.

D’altra part posteriorment, en la reunió que va mante
nir la Direcció de l’empresa de Forestal Catalana SA 
amb el Comitè d’empresa el passat divendres 21 de 
juny, la Direcció de l’empresa va presentar la proposta 
d’ERO, en la qual s’estableixen tot un seguit de modi
ficacions substancials de les condicions de treball per 
a les brigades forestals i les colles dels parcs que hau
ran de dur a terme les feines relacionades amb el pro
jecte Feder de prevenció d’incendis forestals, per les 
quals ha rebut l’encàrrec Forestal Catalana. Aquestes 
modificacions afecten a 46 persones (segons la darrera 
negociació de 4 de juliol) de les 82 implicades que es 
podran acollir al projecte de Prevenció d’incendis sub
jecte a cofinançament Feder.

L’empresa però, ha proposat unes condicions laborals 
que modifiquen substancialment les actuals: les briga
des forestals se centraran en tasques de prevenció d’in
cendis deixant de banda el manteniment dels parcs i 
tasques de conservació del patrimoni, així com l’aten
ció que aquestes colles fan als municipis dels parcs i 
paratges naturals, desvinculació de l’àmbit geogràfic 
de referència, etc. Sembla ser que la resta de perso
nes afectades per l’ERO (36) no es podran acollir a 
cap mesura reductora i és condició la extinció de llurs 
contractes per poder negociar la resta de les 46 places 
de brigades.

En tot aquest procés no hi ha hagut cap pronunciament 
públic de la Direcció General de Medi Natural, ni del 
màxim responsable del Departament, el Conseller Pe
legrí, en defensa d’aquest col·lectiu i de les tasques què 
desenvolupen, quan per altra part el mateix conseller 
en diverses ocasions ha manifestat «la importància de 
la conservació dels parcs naturals i té el màxim interès 

a posar totes les eines possibles per a que la seva gestió 
sigui efectiva» (01/07/2013).

Aquests fets palesen un cop més la manca de sensibili
tat envers el medi natural i el territori d’aquest govern 
el qual des del 2010 ha retallat les partides dedicades 
al del medi natural (parcs naturals, boscos, fauna, flo
ra, caça, pesca fluvial i planificació de l’entorn) més 
del 60% del seu pressupost. Posa de manifest el què 
ICVEUIA ja vàrem advertir quan va prendre posses
sió el primer govern d’Artur Mas (20102012), que dar
rera del desmantellament de l’antic Departament de 
Medi Ambient, dividint les seves competències entre 
dos departaments que pel que sembla no tenen massa 
comunicació ni coordinació entre ells: Territori i Sos
tenibilitat (CDC) i Agricultura, Ramaderia, Alimen
tació (UDC), s’amagava una clara voluntat de frag
mentar les polítiques de conservació de la natura per a 
poderles reduir progressivament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Declarar nul l’ERO què proposa la direcció de l’em
presa pública Forestal Catalana SA i exigir a la Ge
neralitat de Catalunya que faci efectius els pagaments 
pendents amb l’empresa pública Forestal Catalana S.A.

2. Mantenir tots els serveis que ve prestant l’empresa 
pública Forestal Catalana S.A., en els àmbits de gestió 
d’espais naturals, parcs, PEINS, polítiques forestals, 
protecció de la biodiversitat i prevenció d’incendis, do
tantla dels mitjans humans, tècnics i econòmics ne
cessaris, i en tot cas sense disminuir els que actual
ment ja disposa, en atenció al caràcter estratègic dels 
seus serveis per a una bona gestió dels espais naturals 
protegits, dels boscos i de la prevenció i extinció d’in
cendis».

3. Incrementar les partides pressupostàries destinades 
als programes de protecció del medi natural i en con
cret als espais naturals protegits, al nivell de 2010 de 
forma esgraonada per tal que els Parcs Naturals pu
guin seguir essent un motor econòmic que ajudi a les 
economies locals a ells vinculades.

4. Agrupar sota una mateix ens i juntament amb qui 
té les competències ambientals les polítiques de biodi
versitat i d’espais naturals protegits.

5. Reobrir amb les tres persones treballadores acomi
adades el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Em
pordà tot mantenint el seu caràcter públic, atès que és 
l’únic centre de fauna salvatge de les comarques gi
ronines i que desenvolupa funcions claus relacionades 
també amb la salut i amb el control d’espècies invaso
res claus per a l’agricultura.
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6. Mantenir els llocs de treball dels Centres de Recu
peració de Fauna (CRF):

– CRF del Delta de l’Ebre,

– CRF del Pont de Suert,

– CRF Torreferrussa,

– CRF Vallcalent,

– Seguiment Fauna de la Seu d’Urgell,

– Granja Perdius Cinegètica de Santa Perpetua Mo
goda.

7. Mantenir els llocs de treball dels espais naturals 
amb diferents figures de protecció:

– Paratge El Castell de Palamós,

– del PNIN de Poblet a l’Espluga de Francolí,

– del Parc Nacional d’Aigüestortes a Espot, Llessui i 
Senet,

– del PN de Cap de Creus a Vilajuïga,

– del PN de la Serra del Montsant a Margalef i la Mo
rera del Montsant,

– del PN de la Zona volcànica de la Garrotxa a Olot,

– del PN de l’Alt Pirineu a Aravell i a la Ribera de 
Cardos,

– del PN del Cadi Moixeró a Bagà,

– del PN dels Aiguamolls de l’Empordà a Castelló 
d’Empúries,

– del PN dels Ports a Roquetes i a Horta de Sant Joan.

8. Mantenir els llocs de treball relacionats amb la ges
tió forestal i la prevenció d’incendis:

– GEPIF ADF d’Ulldemolins a Ulldemolins

– Colla Barcelona, a Santa Perpetua Mogoda

– Colla Berguedà a La Pobla de l’Illet

– Colla Cerdanya a La Pobla de l’Illet

– Colla Girona a Ripoll

– Colla Tarragona a Constantí

9. Mantenir els llocs de treball relacionats amb la ges
tió i administració de les tasques a les oficines de Bar
celona a Barcelona i de Tarragona i Terres de l’Ebre a 
Amposta.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada del GP 
d’ICVEUiA

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

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 28745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Joan Mena Arca, por
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El CatSalut va comunicar als alcaldes de les poblaci
ons de Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant 
Climent la devaluació de la categoria assistencial de 
l’Hospital de Viladecans que passarà a ser Hospital 
General Bàsic amb la desaparició de serveis que ara 
dóna l’hospital i que seran desviats a l’hospital concer
tat de Sant Boi, hospital privat que no està comunicat 
per transport públic amb cap de les cinc poblacions de 
referència de l’Hospital de Viladecans.

Segons el CatSalut amb la nova reestructuració l’Hos
pital de Viladecans atendrà al 65% dels casos, quan 
en l’actualitat, segons la Junta Mèdica, té una capaci
tat resolutiva de l’atenció especialitzada de les 186.000 
persones dels cinc municipis per sobre del 90%. En 
concret, segons aquesta reestructuració, es fa una ali
ança estratègica amb l’Hospital privat de Sant Boi, per 
la qual les mitges i llargues hospitalitzacions deixaran 
de ferse a Viladecans i els malats i els seus familiars 
hauran de desplaçarse a Sant Boi.

L’Hospital de Viladecans està treballant dins del pro
jecte Delta amb una aliança estratègica que inclou 
l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i 
l’atenció primària de les cinc poblacions. S’han es
tablert rutes assistencials, protocols conjunts i s’han 
compartit sistemes d’informació clínics i administra
tius. El projecte Delta ha contribuït a millorar la quali
tat i eficiència dels processos.

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

Proposta de resolució

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



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 79

1. Mantenir els serveis actuals de l’hospital de Vilade
cans i l’aliança estratègica amb l’Hospital de Bellvitge.

2. No realitzar l’aliança estratègica amb l’Hospital de 
Sant Boi.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Joan Mena Arca, por
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat, del GP 
d’ICVEUiA

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parla
mentari de Ciutadans (reg. 30406; 30410).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 24.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 19.07.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública ca-
talana
Tram. 270-00006/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 30321).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.07.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocultació o dissimulació del ros-
tre en l’espai públic i les mesures que s’han 
d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 302-00062/10

Esmenes presentades
Reg. 30152; 30161; 30171 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
30152)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocul
tació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les 
mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat 
pública (tram. 30200062/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

a) Estudiar i analitzar els supòsits de limitació o prohi
bició d’ocultació del rostre a l’espai públic sota els parà
metres de seguretat ciutadana i ordre públic a l’empara 
del que preveu l’article 164 de l’Estatut.

1. Declara que la imposició de dur un vel integral 
atempta contra la dignitat de les dones i vulnera els 
seus drets com a persones i insta el Govern a aplicar 
mesures de mediació i sensibilització que permetin de-
tectar i eradicar els casos existents d’opressió de les 
dones i alhora evitin un possible aïllament de les dones 
afectades dins les seves llars.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

b) Presentar, tan aviat com sigui possible, un projecte 
de llei on s’inclogui la regulació del supòsit d’ocultació 
del rostre a l’espai públic, així com la d’aquells supò
sits, la regulació dels quals sigui necessària per garantir 
la convivència ciutadana i la dignitat de les persones, 
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d’acord amb la competència en matèria de seguretat pú
blica que correspon a la Generalitat de Catalunya.

2. Insta el Govern a realitzar les següents accions 
abans de presentar propostes legislatives sobre l’ús del 
vel integral: 

a. Elaborar i presentar davant el Parlament un estudi 
que detecti quants casos de dones residents a Catalu-
nya utilitzen el burca o d’altres tipus de vel integral a 
Catalunya per tal de disposar d’una anàlisi real de la 
situació.

b. Impulsar un diàleg amb les dones afectades i amb 
grups de dones, incloses les musulmanes.

c. En cas de detectar casos de dones pressionades o 
obligades a dur el vel integral contra la seva voluntat, 
intervenir en cada cas concret mitjançant el sistema 
de dret de família o de dret penal i mitjançant les eines 
ja existents en la Llei per l’eradicació de la violència 
masclista.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

c) Dotar als ajuntaments de la cobertura legal necessà
ria en relació amb les ordenances que aprovin en matè
ria de seguretat i espai públic.

3. Insta el Govern a donar a aquest tema un tractament 
transversal deslligat de qüestions relacionades exclu-
sivament amb la llibertat religiosa o la seguretat pú-
blica.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

4. Insta el Govern a que abans d’impulsar qualsevol 
regulació de l’ocultació del rostre de les persones a 
l’espai públic tingui present: 

a. La complexitat de les situacions que van des de l’ús 
de peces de roba que tapin la cara, com caretes en mo-
bilitzacions ciutadanes, a la presència al carrer de per-
sones disfressades per motius diversos siguin festius, 
tradicionals o publicitaris.

b. El respecte escrupolós als drets de manifestació i de 
reunió i a la llibertat d’expressió i a la pròpia imatge.

c. L’existència en la legislació vigent de mecanismes 
que permeten als cossos policials procedir a la iden-
tificació de persones quan concorren les circumstan-
cies legalment previstes i mai de forma indiscriminada 
o aleatòria.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt

5. Insta el Govern a presentar davant el Parlament 
abans de sis mesos els projectes de llei del Sistema de 
Seguretat Pública de Catalunya, dels Serveis de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Gene-
ralitat, i de Protecció Civil de Catalunya, així com a 
aprovar abans de tres mesos el Codi d’Ètica Policial.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Marta Ribas Frías
President GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30161)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen
tari Socialista, 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 l’ocultació o dissimulació del rostre en 
l’espai públic i les mesures que s’han d’adoptar en ma
tèria de seguretat pública (tram. 30200062/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat a)

«[...] per tal de respectar unes normes comunes de con-
vivència i preservar la integritat de les persones sigui 
quin sigui el seu origen, sexe o forma de pensar»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat c)

«[...] així com de mitjans per incrementar la mediació 
conduent a la incorporació a la nostra societat amb els 
mateixos drets i obligacions»

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 30171)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’ocultació o dissimula
ció del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han 
d’adoptar en matèria de seguretat pública (tram. 302
00062/10).

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

a) El Parlament de Catalunya declara que les condi-
cions de vida de les dones que vesteixen amb l’oculta-
ment del rostre en l’espai públic no és compatible amb 
els valors sobre els que es construeix la vida social i 
pública a Catalunya. Així mateix, el Parlament con-
demna la imposició de pràctiques d’ocultació del ros-
tre a les dones, ja que atempta a la seva dignitat i la 
igualtat d’oportunitats, amb condicions de vida de pri-
vació sensorial, de mobilitat i, en molts casos, d’impe-
diment d’autonomia personal. Per això, el Parlament 
assumeix el compromís i l’objectiu de l’eradicació de 
tals pràctiques d’ocultació del rostre en l’espai públic.

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

b) El Parlament de Catalunya acorda crear un grup de 
treball a l’empara de l’art. 47 del Reglament del Par-
lament, per estudiar, analitzar i promoure la regulació 
d’ocultació del rostre de la dona a l’espai públic, així 
com valorar els impactes i resultats que han tingut re-
gulacions similars en altres països de l’entorn europeu. 
Aquest grup de treball haurà de lliurar un document de 
conclusions abans del mes d’abril de 2014.

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

c) La futura regulació dels supòsits d’ocultació del ros-
tre de la dona en l’espai públic haurà de vetllar pel 
respecte a la diversitat i la prevenció de qualsevol ti-
pus de xenofòbia o islamofòbia, en coordinació amb 
els ens municipals, abastant des de les actuacions de 
mediació, prevenció, sensibilització i apoderament  
de les dones, abans de procedir a les actuacions san-
cionadores.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de l’ensenyament 
universitari
Tram. 302-00063/10

Esmenes presentades
Reg. 30170; 30172; 30175; 30178 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 30170)

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 situació de l’ensenyament universitari (tram. 302
00063/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

6. Extremar els controls per impedir que es repeteixin 
els errors en els exàmens de la les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) i rebutjar el canvi de la selectivitat 
proposat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. i, 
de conformitat amb la comunitat universitària, establir 
unes proves d’accés a la universitat en funció dels cri-
teris establerts a la normativa europea i a l’Espai Eu-
ropeu d’Educació Superior (EEES).

Palau del Parlament, 16 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 d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 30172)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de l’ensenya
ment universitari (tram. 30200063/10).

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

1. Prioritzar per al 2013 els recursos destinats a les 
Universitats públiques, de manera que es pugui mante-
nir el finançament actual.

Fascicle tercer
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. Presentar i acordar abans de l’octubre del 2014, un 
Pla de finançament de les Universitats públiques 2014
2017, dialogat amb la comunitat universitària i l’Asso
ciació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per 
tal de garantir l’estabilitat de finançament de les uni-
versitats: 

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

2.a) Finançament suficient per garantir la viabilitat, la 
qualitat en la docència, en la recerca i transferència de 
les universitats públiques de Catalunya, així com en la 
seva projecció social.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.b) Un Pla d’inversions 20142017, d’acord amb les 
universitats, que en funció de la disponibilitat pres-
supostària i les previsions econòmiques dels propers 
anys, aprofundeixi en un model estable i adequat de 
finançament, de manera que es vinculi el manteniment 
i la nova inversió en educació superior a la recupera-
ció d’ingressos.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.d) Renegociació amb l’estat d’un pla de finançament 
i de redefinició dels Parcs científics i tecnològics i dels 
Campus d’Excel·lència internacionals.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Revisar els preus públics i taxes per les Universitats 
públiques fins al curs 2016-2017 i vincular-ho a una 
bona política de beques, per tal de garantir l’equitat 
d’accés a les Universitats públiques de Catalunya.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. Presentar en un mes un nou Pla de beques i ajuts, 
concretant criteris per llindars de renda, rendiment aca
dèmic, mobilitat geogràfica i diferents modalitats, que 
permeti progressivament arribar a una cobertura del 
50% d’estudiants d’educació superior.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Continuar reclamant a l’Estat el traspàs efectiu de 
les beques d’Educació Superior del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport amb la dotació econòmica neces-
sària i suficient que permeti desenvolupar un nou Pla 
de beques i ajuts propis amb criteris per llindars de 
renda, rendiment acadèmic, mobilitat geogràfica i di-
ferents modalitats que permeti augmentar la cobertura 
i un sistema progressiu, equitatiu i just d’accés a l’edu-
cació superior.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9. Convocar en un termini de tres mesos el Plenari del 
Pacte Nacional de Recerca i Innovació, per avaluar les 
accions i els resultats del període 20082013, l’impacte 
de la crisi i les disminucions pressupostàries del «Plan 
Nacional de Investigación y Desarrollo», i de les par
tides de recerca i innovació de la Generalitat, i per ori
entar aquest Pacte fins el 2020, posant com a objectiu 
arribar al 2% del PIB en despesa de recerca i innova
ció, seguint l’estratègia europea.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Treballar per una major objectivació dels criteris 
d’avaluació que justifiquin el dimensionament i la se-
lecció del personal investigador de les universitats i 
dels centres de recerca.

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

11. Fomentar la coordinació entre diferents agents eco-
nòmics, socials i cívics per fer del coneixement generat 
a les Universitats un element clau per un nou model de 
desenvolupament econòmic, social, cultural, territo
rial, energètic i mediambiental.

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12. Donar continuïtat al debat sobre la Governança, 
ja sigui a través de la comissió, ja sigui en el marc par-
lamentari, que permeti dialogar i consensuar les refor-
mes estructurals per la millora de la qualitat, l’equitat, 
l’eficiència i la coresponsabilitat, i alhora la sostenibi-
litat de les Universitats Públiques, generant opinió da-
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vant de les propostes per part del Govern de l’Estat de 
reformes de política universitària.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
30175)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Lorena Vicioso Adria, 
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 Mo
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de l’ensenyament universitari (tram. 302
00063/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Revisar els preus públics i taxes per les Universitats 
públiques pels cursos 20132014 fins el 20162017, ori
entat a garantir l’equitat d’accés a les Universitats pú
bliques de Catalunya, congelant els preus actuals o 
reduint el preus si es confirmés la caiguda d’alumnes 
matriculats pel curs 20132014.

3. Revisar els preus públics i taxes per les Universi-
tats públiques pels cursos 2013-2014 fins el 2016-2017, 
orientat a garantir l’accés universal a les Universitats 
públiques de Catalunya. Congelant els preus actuals, 
reduint els preus si es confirmés la caiguda d’alum-
nes matriculats pel curs 201 3-2014 i instaurant un 
sistemes de matricules progressives per tal de garan-
tir la igualtat de condicions, amb l’objectiu estratègic 
d’avançar cap a la gratuïtat.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

4. Presentar en un mes un nou Pla de beques i ajuts, 
concretant criteris per llindars de renda, rendiment 
acadèmic, mobilitat geogràfica i diferents modalitats, 
que permeti progressivament arribar a una cobertu
ra del 50% d’estudiants d’educació superior. Crear un 
programa de beques salari per a formació de perso-
nal investigadors o formació de personal universitari, 

que cobreixi necessitats més enllà de les taxes i d’altres 
despeses acadèmiques per tal de solucionar la greu si-
tuació que estan patint els investigadors pre-doctorals.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 9

9. Convocar aquest mes de Juliol el Plenari del Pacte 
Nacional de Recerca i Innovació, per avaluar les ac
cions i els resultats del període 20082013, l’impacte 
de la crisi i les disminucions pressupostàries del «Plan 
Nacional de Investigación y Desarrollo», i de les par
tides de recerca i innovació de la Generalitat, i per 
orien tar aquest Pacte fins el 2020, posant com a objec
tiu arribar al 2% 3% del PIB en despesa de recerca i 
innovació, seguint l’estratègia europea.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 10

10. Publicitar els criteris d’avaluació objectiva dels 
investigadors i grups de recerca i justificar motiva
dament els acomiadaments de personal efectuats en 
centres de recerca i per tant, revertir aquells acomia-
daments ja fets sense complir aquests criteris.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 12

12. Donar continuïtat a la Comissió de Governança, 
que permeti dialogar i consensuar les reformes estruc
turats per la millora de la qualitat, l’equitat i l’eficièn
cia i alhora la sostenibilitat de les Universitats públi
ques, que respecti l’autonomia universitària. generant 
opinió davant de les propostes per part del Govern de 
l’Estat de reformes de política universitària, i acordant 
una proposta de coordinació entre les Universitats i els 
estudis de formació professional de grau superior.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

13. Configurar un mapa universitari de Catalunya, 
amb concreció de les titulacions i directrius generals 
sobre les seves orientacions, de manera que es doni 
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resposta a les demandes del territori en matèria d’edu-
cació superior.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Lorena Vicioso Adria
President GP ICVEUiA Diputada GP ICVEUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 30178)

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 de l’ensenyament uni
versitari (tram. 30200063/10).

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

Del punt 1

«1. Prioritzar per al 2013 els recursos destinats a les 
Universitats públiques.»

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

Del punt 2

«2. Analitzar i acordar amb les universitats un nou 
model i una previsió de finançament 2014-2017 que te-
nint en compte els recursos disponibles permeti: »

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

De l’apartat a del punt 2

«a) La modernització i suficiència de l’estructura de 
professorat i del personal d’administració i serveis, el 
manteniment de la qualitat i la suficiència dels espais i 
dels serveis acadèmics i de recerca, i les iniciatives ori-
entades a la innovació i promoció socioeconò mica.»

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

De l’apartat b del punt 2

b) «Un pla d’Inversions 20142017 en funció dels re-
cursos disponibles.»

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

Del punt 3

«3. Analitzar i acordar amb les universitats una previ-
sió de preus públics per al període 2014-2017.»

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

Del punt 4

«4. Analitzar i acordar amb les universitats una previ-
sió de beques i ajuts per al període 2014-2017, en fun-
ció de criteris de renda i rendiment acadèmic.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Seguir reclamant a l’Estat el traspàs de les beques 
d’Educació Superior del Ministeri d’Educació, Cultu
ra i Esport, així com les transferències necessàries.»

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

Del punt 6

«6. Traslladar a la Comissió Coordinadora de les PAU 
que extremi els controls per impedir que es repeteixin 
els errors en els exàmens de les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) i rebutjar el canvi de la selectivitat 
proposat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Convocar aquest mes d’octubre la Comissió de Se-
guiment del Pacte Nacional de Recerca i Innovació, 
per avaluar les accions i els resultats del període 2008
2013, l’impacte de la crisi i les disminucions pressu
postàries del «Plan Nacional de Investigación y De
sarrollo», i de les partides de recerca i innovació de la 
Generalitat per orientar aquest Pacte fins el 2020, po
sant com a objectiu arribar al 2% del PIB en despesa 
de recerca i innovació, seguint l’estratègia europea.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Garantir quan sigui necessari la trobada del  
CAREC amb el Consell Interuniversitari de Catalu-
nya, per fer del coneixement generat a les Universitats 
un element clau per un nou model de desenvolupament 
econòmic, social, cultural, territorial, energètic i me
diambiental.»

11 Esmena núm. 11

De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Quan sigui pertinent, convocar de nou la Comis
sió de Governança que permeti dialogar i consensuar 
les reformes estructurals per la millora de la qualitat, 
l’equitat i l’eficiència i alhora la sostenibilitat de les 
Universitats públiques, generant opinió davant les pro
postes per part del Govern de l’Estat de reformes de 
política universitària, i acordant una proposta de coor
dinació entre les Universitats i els estudis de formació 
professional de grau superior.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions i les garanties del 
projecte BCN World
Tram. 302-00064/10

Esmenes presentades
Reg. 30162; 30174; 30179 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30162)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre les condicions i les garanties del 
projecte BCN World (tram. 30200064/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició de dos nous punts 8 i 9

8. Mantenir la normativa urbanística vigent respecte al 
sostre edificable i a la protecció del sistema costaner.

9. Impulsar un grup de treball del qual formin part el 
propi Govern de la Generalitat, els ajuntaments de Sa-
lou i Vila-seca, l’Observatori de Turisme de la Costa 
Daurada, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i 
Oci, els empresaris del sector turístic i per tal de de-
finir el futur del sector turístic a la Costa Daurada te-
nint en compte la nova realitat.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 30174)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat 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 les condicions i les ga
ranties del projecte BCN World (tram. 30200064/10).

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

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat en relació al Projecte Barcelona World, a: 

«1. Presentar davant el Parlament les característiques 
econòmiques, d’impacte ambiental, sostenibilitat de 
la inversió, impacte sobre la creació de llocs de tre-
ball, adequació a la normativa fiscal i a la normativa 
en matèria de joc del projecte BCN World, per tal de 
ponderar de forma adequada la conveniència d’aques-
ta inversió des del punt de vista de l’interès general, ai-
xí com la possible incorporació de bonificacions en la 
quota tributària de l’impost sobre el joc aplicat a Ca-
sinos estrictament condicionades a la creació d’ocupa-
ció estable i el seu manteniment en el temps.»

«2. Garantir, en qualsevol cas, i pel que fa a l’activitat 
de joc: 

a. El manteniment en l’Avantprojecte de Llei de modi-
ficació de la Llei 2/1989, de 16 de gener, sobre Centres 
Recreatius i Turístics de les garanties actualment pre-
vistes a la normativa general sobre joc respecte als i a 
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les menors, persones incapacitades i persones que te-
nen prohibit l’accés a establiments de joc.

b. L’estricte compliment dels principis i les disposici-
ons establertes en la normativa comunitària sobre pre-
venció de blanqueig de capitals i protecció dels consu-
midors. »

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 30179)

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 condicions i les garanties del 
projecte BCN World (tram. 30200064/10).

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

Del punt 1

«1) Retirar els articles sobre fiscalitat del l’avantprojec
te de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de fe
brer sobre Centres Recreatius Turístics i d’establiment, 
que fan referència als tributs sobre el joc a Catalunya, 
atès que aquests s’haurien de discutir en el context de 
la llei de mesures fiscals i financeres que és el marc le
gislatiu general del sistema fiscal català i on es podran 
valorar els equilibris de pressió fiscal dels diferents sec
tors econòmics.»

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

Del punt 2

«2) Mantenir les bases imposables definides i els 4 ti
pus tributaris als casinos de jocs contemplats en l’arti
cle 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesu
res administratives fiscals i d’adaptació a l’euro.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3) Mantenir l’esperit i la lletra de l’article 20 de Decret 
24/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de casinos de joc i modificacions posteriors pel què fa 
a la disposició de les sales, les taules de joc, les màqui
nes recreatives i d’atzar per què no siguin visibles ni 

utilitzables des de qualsevol zona del centre recreatiu i 
turístic, atès què introdueix criteris d’excepcionalitat.»

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

Del punt 4

«4) Incloure en l’avantprojecte de llei de modifica-
ció de la Llei 2/1989, de 16 de gener, sobre Centres 
Recrea tius i Turístics els criteris d’accés en els establi-
ments de joc situats en els CRT i, en especial, respecte 
als i a les menors, persones incapacitades i persones 
que tenen prohibit l’accés a establiments de joc.» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5) Establir les disposicions legislatives per tal que els 
operadors de joc en els centres recreatius turístics i en 
altres emplaçaments no puguin concedir préstecs ni 
qualsevol altra modalitat de crèdit o assistència finan
cera als participants.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6) Convocar abans del 30 de novembre de 2013 l’Ob
servatori del Joc de Catalunya per poder tenir informa
ció qualitativa i quantitativa sobre el sector, atesos els 
nombrosos canvis legislatius que s’estan proposant en 
la normativa sectorial.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7) Treballar conjuntament amb el sector empresarial 
del joc des del concepte de la responsabilitat social cor-
porativa, per tal de promoure el joc responsable a Ca-
talunya.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la proposta del Govern de l’Estat 
de reforma de l’Administració pública
Tram. 302-00065/10

Esmenes presentades
Reg. 29364; 30160 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
29364)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch i Mes
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenten les següents esmenes  
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la proposta del Govern de l’Estat de reforma de 
l’Administració pública (tram. 30200065/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt setè

Setè. El Parlament de Catalunya constata que qual-
sevol procés de reforma de l’Administració pública, a 
l’Administració de l’Estat o a Catalunya, ha d’evitar 
els acomiadaments massius de treballadors i treballa-
dores i mantenir el paper fonamental que en una socie-
tat democràtica juguen els mitjans públics de comuni-
cació, i, en conseqüència, insta el Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a retirar el Procediment d’Acomiadament Col·lectiu  
(o ERO) que preveu prescindir de 312 treballadors i 
treballadores de la Corporació, i a reprendre les nego-
ciacions del conveni col·lectiu.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
President GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30160)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la proposta del Govern de l’Es
tat de reforma de l’Administració pública (tram. 302
00065/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de la moció, amb la se
güent redacció: 

«Segon. El Parlament de Catalunya constata i decli-
na la voluntat del Govern de l’Estat a impulsar una 
reforma recentralitzadora, atès que anul·la les compe-
tències d’autogovern que Catalunya té reconegudes en 
la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat tercer bis a la moció, amb la se
güent redacció: 

«Tercer.Bis. El Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat, que en el termini d’un mes, ela-
bori un llistat i en doni compte a aquesta cambra de 
quantes disposicions amb rang de llei que han estat 
aprovades pel Govern de l’Estat durant l’any 2012 i 
són susceptibles d’invasió competencial han estat re-
corregudes per la Generalitat al Tribunal Constitu-
cional.

Així mateix, s’informi, en el termini d’un mes, en quins 
supòsits, durant l’any 2012, la Generalitat ha instat la 
via del procediment negociat de l’article 33.2 de la Llei 
Orgànica del Tribunal Constitucional essent el resultat 
de la negociació negatiu.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

Supressió de l’últim incís de l’apartat tercer de la 
moció: 

«[...] En el cas de competències que estan sent envaïdes 
per actuacions del govern espanyol (per llei o de facto) 
es procedeixi a posar en marxa els mecanismes de de
fensa corresponents»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat quart de la moció, amb la se
güent redacció: 

«Quart. El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a què en aquells casos que, d’acord 
amb el Consell de Garanties Estatutàries, les disposi-
cions normatives del Govern de l’Estat envaeixin com-
petències catalanes, la Generalitat es comprometi a 
presentar recurs d’inconstitucionalitat.
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Així mateix, en aquells casos en què les actuacions 
del Govern de l’Estat puguin ser susceptibles d’inva-
sió competencial, el Govern de la Generalitat es com-
promet a plantejar conflicte de competència positiu, 
d’acord amb l’article 161 de la Constitució.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf segon a l’apartat cinquè, amb 
la següent redacció: 

«Cinquè. [...]

Un cop liquidat aquest deute, la Generalitat, en el ter-
mini d’un mes, farà efectius els 1.400 milions d’euros 
de deute reconegut que té amb els ajuntaments de Ca-
talunya.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat sisè, amb la següent redacció: 

«Sisè. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a requerir al Govern de l’Estat a què, 
amb la finalitat de reduir duplicitats administratives i 
despesa, elimini aquells òrgans institucionals i admi-
nistratius que tenen transferides les seves funcions a 
les comunitats autònomes. A tall d’exemple, la Gene-
ralitat de Catalunya té transferides funcions en matè-
ria de sanitat, educació, consum, cultura, esport, jo-
ventut, medi ambient, espais naturals i meteorologia, 
polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat, turis-
me, etc.»

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma de l’Administració pú-
blica i del sector públic
Tram. 302-00066/10

Esmenes presentades
Reg. 29363; 30173 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
29363)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch i Mes
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla
ment del Parlament, presenten les següents esmenes  
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la reforma de l’Administració pública i del sector 
públic (tram. 30200066/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. El Parlament insta a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a retirar de forma immediata 
el Procediment d’Acomiadament Col·lectiu que pre-
veu acomiadar a 312 treballadors i treballadores de la 
Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals i a re-
prendre les negociacions del conveni, per considerar 
que qualsevol procés de reforma o millora de l’Admi-
nistració no es pot basar en la pèrdua de llocs de tre-
ball ni en la devaluació dels mitjans públics de comu-
nicació.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. El Parlament declara de forma solemne la seva 
oposició a les propostes del Govern Central incloses 
en l’Informe per la Reforma de les Administracions 
(Informe CORA) que pretenen eliminar institucions 
de la Generalitat de Catalunya i recorda que moltes 
d’aquestes institucions estan reconegudes per l’Estatut 
d’Autonomia de 2006 i que la seva supressió exigiria 
un procés de reforma de l’Estatut que inclouria l’ex-
pressió en referèndum de la voluntat de la ciutadania 
de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

12. El Parlament ratifica la validesa, avalada per la 
ciutadania de Catalunya en referèndum, dels articles 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que regulen el 
Consell de Garanties Estatutàries (articles 76 i 77),  
el Síndic de Greuges (articles 78 i 79), la Sindicatura 
de Comptes (articles 80 i 81) i el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (article 82), davant el qüestiona-
ment que en fa el Govern de l’Estat en el seu Informe 
sobre la Reforma de les Administracions.
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

13. El Parlament ratifica la validesa de la institució 
Memorial Democràtic, creada per Llei del Parlament, 
derivada de l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia rati-
ficat en referèndum pel poble de Catalunya, que obliga 
a la Generalitat «a vetllar pel coneixement i el mante-
niment de la memòria històrica de Catalunya com a 
patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la 
lluita pels drets i les llibertats democràtiques».

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 14

14. El Parlament ratifica la validesa de l’article 12 de 
l’Estatut d’Autonomia, ratificat en referèndum pel po-
ble de Catalunya que estableix: «La Generalitat ha 
de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la 
cooperació amb les comunitats i els territoris, perta-
nyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles his-
tòrics, lingüístics i culturals amb Catalunya» i que 
empara els acords amb institucions, entitats i associa-
cions del País Valencià, les Illes Balears, la Franja de 
l’Aragó, Andorra, la Catalunya Nord i l’Alguer.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 15

15. El Parlament demana al Govern de l’Estat la re-
tirada de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que 
vol modificar la Llei Reguladora de les bases de Règim 
Local, per considerar que atempta contra les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya reconegudes a 
l’Estatut d’Autonomia, contra l’autonomia local con-
sagrada a la Constitució de 1978 i contra les compe-
tències dels municipis en tant que prestadors de serveis 
públics, i que ha estat qüestionat en un Informe recent 
pel Consejo de Estado.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 16

16. El Parlament sol·licita al Govern de l’Estat, per tal 
de facilitar una autèntica racionalització de les admi-

nistracions, la supressió dels ministeris, entre ells el de 
Cultura, i d’altres organismes de l’Estat que han que-
dat buits de competències que han estat assumides per 
les Comunitats Autònomes, així com de la Delegació 
de l’Estat a Catalunya atès que d’acord amb l’article 
67.2 el President de la Generalitat «té la representació 
ordinària de l’Estat a Catalunya».

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
President GP ICVEUiA Diputat GP ICVEUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 30173)

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 estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la reforma de l’Administració pública i 
del sector públic (tram. 30200066/10).

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

De l’apartat 4

«4. Suprimir de l’avantprojecte de llei de Governs Lo
cals de Catalunya els Consells Comarcals i les vegue
ries com a estructures polítiques, fomentant les man
comunitats de serveis entre municipis de Catalunya i 
garantint la prestació dels serveis bàsics a tot el territo
ri de Catalunya Implementar un pla de fusió i supres
sió voluntària d’ajuntaments, amb l’objectiu de racio
nalitzar les entitats locals a Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5

«5. Pagar, en el termini de tres mesos, el deute pendent 
de la Generalitat de Catalunya i del conjunt dels De
partaments i llurs organismes dependents i vinculats 
amb els ajuntaments, consells comarcals i diputacions 
catalanes, per tal d’assegurar als ajuntaments suficièn 
cia financera i millorarne la seva gestió pública.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 7

«7. Prendre totes les mesures necessàries per a fer pos
sible la reducció de sou d’alts càrrecs al servei de la 
Generalitat, càrrecs polítics i de confiança. En especial
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a. Reduir en un 50% el personal de confiança.

b. Avaluar que els llocs de nivell inferior a director ge-
neral o equivalent siguin exercits per funcionaris de 
carrera en lloc de personal de lliure designació.

c. Presentar una nova estructura on s’integrin les dele-
gacions territorials del Govern i els serveis territorials 
de tots els departaments en un única estructura més 
eficaç, reduint la seva dimensió i menys costosa pels 
ciutadans.

d. Suprimir les funcions de representació del Govern 
al territori atribuïdes a les delegacions del Govern i di-
mensionar únicament per la prestació dels serveis pú-
blics de la Generalitat i quan s’escaigui com a exercici 
d’autoritat.

e. Suprimir el lloc de treball eventual (confiança polí-
tica) de responsable de l’Oficina del/de la delegat/ada 
territorial del Govern.»

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de prevenció d’incendis
Tram. 302-00067/10

Esmenes presentades
Reg. 30134; 30163; 30177 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
30134)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, David Companyon i Costa, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política de preven
ció d’incendis (tram. 30200067/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. Revisar el pressupost del Departament d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural que es destinen a la campanya forestal d’en
guany, i fer les modificacions pertinents per a garan

tir els recursos humans i materials necessaris per a la 
campanya de prevenció d’incendis, especialment en 
allò referent a les càrregues de feina de les guàrdies de 
reforç dels membres del cos de bombers, amb la fina
litat d’afrontar amb garanties els riscos en matèria de 
prevenció i extinció tal i com es va aprovar en la moció 
del Parlament 28/X sobre les polítiques de prevenció i 
extinció d’incendis.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 3

3. Presentar davant la Comissió d’Interior un infor
me sobre el grau de compliment de les recomanacions  
de la Resolució 662/VIll del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprovà el dictamen de la Comissió d’In
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant  
Joan, i determinar les actuacions que tenen previstes 
els departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramade-
ria, pesca, Alimentació i Medi Natural en el marc de 
les seves competències per als anys 2013 i 014, des
glossades per exercicis, per a complir completament 
les dites recomanacions.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 5

5. Impulsar actuacions per a promoure i dignificar el 
reconeixement social de la tasca dels bombers profes
sionals i voluntaris, dels agents rurals, les Associaci-
ons de Defensa Forestal i la resta d’agents que treba-
llen en les tasques de prevenció i extinció d’incendis.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

Del punt 6

6. Donar instruccions per tal que en els Parcs de Bom
bers de Catalunya només onegin les banderes oficials 
d’acord amb la legislació vigent, tot ordenant la retira
da de forma immediata les que no gaudeixin d’aquesta 
condició.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 7

7. Reconsiderar el tancament d’alguns de parcs de 
bombers, com per exemple el de la Vall d’Aro previst 
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pel mes de setembre d’enguany, tot garantint la dota
ció dels efectius necessaris per assegurar la seva ope
rativitat i revisar el tancament dels parcs d’estiu i de 
les torres de guaita de la campanya 2013 especialment 
a les zones estratègiques i què tenen més alt risc d’in-
cendis.

Presentar un informe a la Comissió d’Interior sobre les 
previsions del Departament respecte a les dotacions 
dels parcs de bombers, i dels efectius necessaris per 
alleugerar la tasca de prevenció i extinció d’incendis 
i sobre els recursos i l’estat dels materials així com el 
seu període d’amortització.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

En el punt 8

8. Garantir una adequada coordinació entre bom
bers professionals, bombers voluntaris i, personal 
adscrit en les Agrupacions de Defensa Forestal i cos 
d’Agents Rurals per tal d’assegurar una major eficàcia 
en la prestació dels serveis que tenen encomanats, do
nantlos formació adequada i dotantlos dels mitjans 
adients.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. Declarar nul l’ERO què proposa la direcció de 
l’empresa pública Forestal Catalana SA i exigir a la 
Generalitat de Catalunya què faci efectius els paga-
ments pendents amb l’empresa pública Forestal Ca-
talana SA.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. Mantenir tots els serveis que ve prestant l’empresa 
pública Forestal Catalana S.A. en els àmbits de gestió 
d’espais naturals, parcs, PEINS, polítiques forestals, 
protecció de la biodiversitat i prevenció d’incendis, do-
tant-la dels mitjans humans, tècnics i econòmics ne-
cessaris, i en tot cas sense disminuir els que actual-
ment ja disposa, en atenció al caràcter estratègic dels 
seus serveis per a una bona gestió dels espais naturals 
protegits, dels boscos i de la prevenció i extinció d’in-
cendis.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  Es
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. Igualar la cobertura d’assegurança en cas de mort 
i/o accident dels bombers amb contracte laboral i els 
bombers del cos de funcionaris.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres, president; Hortènsia Grau Juan,  
David Companyon i Costa, diputats, del GP d’ICV
EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 

(reg. 30163)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la política de prevenció d’incen
dis (tram. 30200067/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

6. Donar instruccions per tal que en els Parcs de Bom
bers de Catalunya només onegin les banderes oficials 
d’acord amb la legislació vigent, tot ordenant la retira
da de forma immediata les que no gaudeixin d’aquesta 
condició.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 9

9. Concertar amb els ajuntaments una urgent acció per 
acomplir amb la normativa de les franges de protecció 
del perill d’incendis de les urbanitzacions

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 30177)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la política de prevenció d’incen
dis (tram. 30200067/10).

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

Del punt 1

«1. Revisar, si s’escau, el pressupost del Departament 
d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen
tació i Medi Natural que es destinen a la campanya fo
restal d’enguany. Per fer les modificacions pertinents 
per a garantir els recursos humans i materials necessa
ris per a la campanya de prevenció d’incendis, amb la 
finalitat d’afrontar amb garanties els riscos en matèria 
de prevenció i extinció.»

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

Del punt 2

«2. Presentar un projecte de llei dels serveis de pre
venció i extinció d’incendis i de salvament durant 
aquesta legislatura.»

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

Del punt 4

«4. Presentar durant l’any 2014 una reforma del regla-
ment del Cos de Bombers voluntaris de la Generalitat 
amb la participació activa del Consell de Bombers vo-
luntaris. Així com estudiar pros i contres de flexibilit-
zar el requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos.»

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

Del punt 5

«5. Continuar treballant, com s’ha fet fins el moment, 
en actuacions per dignificar i promoure el reconeixe-
ment social de la tasca dels nostres cossos de bombers 
tant professionals com voluntaris.»

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

Del punt 7

«7. Manifestar la voluntat de no plantejar-se el tanca-
ment de cap parc de Bombers.»

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

Del punt 8

«8. Continuar treballant amb els processos de millora 
d’ambdós Departaments per tal de garantir una ade-
quada coordinació entre bombers professionals, bom-
bers voluntaris i personal adscrit en les Agrupacions 
de Defensa Forestal per tal d’assegurar una major efi-
càcia dels serveis que tenen encomanats.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la infància
Tram. 302-00068/10

Esmenes presentades
Reg. 30159; 30176 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30159)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel
lació al Govern sobre la situació de la infància (tram. 
30200068/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició de dos nous punts 1 i 2 a l’inici de la moció

«1. Garantir les beques menjador com a Dret Subjectiu 
per tal que aquells infants de les famílies que no poden 
fer front al pagament del menjador escolar la tinguin 
garantida.

2. Procedir al pagament dels deutes amb els Consells 
Comarcals per a garantir el servei de menjador esco-
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lar i la viabilitat de les entitats i empreses que els ges-
tionen».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1 del text de la moció

1) Impulsar, amb caràcter urgent i amb una dotació 
mínima de 5 milions d’euros, actuacions que permetin 
fer front a la problemàtica derivada dels nens i nenes 
que no poden accedir a tres àpats diaris o activitats de 
lleure durant els períodes no lectius. Treballant a tra
vés de fórmules de col·laboració amb els ens locals, les 
entitats i els serveis socials.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 2 del text de la moció 

2) Enllestir, en el termini màxim de sis mesos, un in
forme sobre tots els recursos i serveis destinats a la 
distribució solidària d’aliments al nostre país (centres 
de distribució, kits d’alimentació, menjadors socials i 
altres) i, a partir d’aquesta, dissenyar un pla que per
meti arribar a tot el territori, millorar la seva eficiència 
i establir un sistema coordinat d’abastament (a través 
de la iniciativa pública i privada) que garanteixi la su
ficiència dins de les competències de la Taula de Dis
tribució d’Aliments. Executar mesures, conjuntament 
amb els ens locals, les entitats i els serveis socials, per 
pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat en les Zo-
nes d’Actuació Preferent.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el punt 5 del text de la moció, 
nou text

«5. Procedir al pagament dels serveis socials de 2012 
i incrementar en 30M euros els recursos finalistes  
per aliments i per infància en risc als ajuntaments per  
aquest 2013»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 6 del text de la moció.

6) Mantenir la convocatòria de 5 milions d’euros de 
subvencions destinades a les entitats per al desenvo
lupament d’accions de lluita contra la pobresa, ja si
gui amb recursos propis o altres vies. «I procedir al 
pagament del deute pendent amb les entitats del tercer 
sector social.»

6 Esmena núm. 6
D’addició i supressió
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 10 del text de la moció

10) Desplegar en la seva totalitat i en el termini mà-
xim de 6 mesos la llei 18/2013 de suport a la família. 
Culminar, en el termini màxim de 6 mesos, el procés 
d’equiparació de la monoparentalitat a la protecció 
que ja reben les famílies nombroses, ja sigui en l’apli
cació de bonificacions o bé en l’atorgament d’ajuts.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

11) Instar el Govern espanyol i català que impulsi bo
nificacions per a les empreses que contractin a joves 
en risc d’exclusió social.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

12) Impulsar un pla de reentrada al sistema reglat per 
als adolescents i joves que l’han abandonat prematura
ment, incrementant les places de Programes de Quali
ficació Professional Inicial (PQPI) i adequantles a les 
necessitats territorials així com impulsar plans de for-
mació i treball per a joves amb risc d’exclusió social.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

13) Revisar la Cartera de Serveis i afegir l’atenció bu
codental, els controls odontològics i accés a l’oftalmò
leg per als infants amb risc d’exclusió social, així com 
garantir la cobertura de necessitats bàsiques d’ali-
mentació per tal de que determinats drets reconeguts 
i obtenir una major seguretat jurídica en determinats 
punts de distribució d’aliments.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP Socialista

De modificació de tot el punt 15 del text de la moció, 
nou text

«15. Impulsar un pla per tal d’assolir l’homologació 
amb la mitjana de l’UE en recursos públics destinats a 
la família, de manera que al 2020 la Generalitat dedi-
qui el 2’5 del PIB autonòmic a polítiques familiars en 
termes d’Eurostat»



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 94

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

«Recuperar progressivament les prestacions universals 
per fills a càrrec de 0 a 3 anys, de manera que l’exer-
cici del 2013 puguin rebre-la totes les famílies amb in-
gressos inferiors als 35.000 euros»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

«Presentar en el termini màxim d’un mes el calendari 
de desplegament de la Llei 14/2010 de drets i oportuni-
tats de la infància i l’adolescència»

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 30176)

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 de la infància (tram. 
30200068/10).

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

Del punt 3

«3. Impulsar, tal i com el Govern té previst, els Centres 
Oberts com a punts de distribució d’alimentació per 
als infants i les seves famílies en el si de la Taula de 
Distribució d’Aliments.»

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

Del punt 5

«5. Reforçar el suport als ens locals per a fer front als 
ajuts d’urgència social en funció de l’evolució de les 
necessitats reals.»

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

Del punt 6

«6. Destinar 5 milions d’euros en subvencions a les en-
titats per al desenvolupament d’accions de lluita con-
tra la pobresa i l’exclusió social, ja sigui amb recursos 
propis o altres vies, així com incrementar-ne la dotació 
en funció de les necessitats reals.» 

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Culminar, en el termini màxim de 6 mesos, el pro
cés d’equiparació de la monoparentalitat a la protecció 
que ja reben les famílies nombroses, ja sigui en l’apli
cació de bonificacions o bé en l’atorgament d’ajuts.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Impulsar un pla de reentrada al sistema reglat per 
als adolescents i joves que l’han abandonat prematu
rament, incrementant les places públiques de Progra
mes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i ade
quantles a les necessitats territorials. »

6 Esmena núm. 6
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Mantenir l’atenció bucodental, els controls odon
tològics i accés a l’oftalmòleg per als infants amb risc 
d’exclusió social a la cartera de serveis de salut.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 15

«15. Garantir i blindar una inversió pública en infàn
cia, amb la tendència a aproparse a la mitjana euro
pea, que per l’any 2009 era d’un 2,27% del PIB, per 
tal d’assegurar un pressupost suficient per a, entre d’al
tres, prestacions familiars per fills menors d’edat, ajuts 
a menjadors escolars i serveis i programes per cuidar i 
educar la primera infància.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya 
d’adhesió a la Declaració universal sobre els 
arxius
Tram. 401-00006/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 15, 17.07.2013, DSPC-P 25

L’Associació d’Arxivers  Gestors de Documents de 
Catalunya (AAC), per tal de promoure el bon exercici 
de la professió d’arxiver i preservar i difondre el pa
trimoni documental, tant el públic com el privat, ha 
participat activament en la redacció i aprovació de la 
Declaració universal sobre els arxius (DUA).

Aquesta declaració va ésser elaborada pel Consell In
ternacional d’Arxius (ICA), que representa la comuni
tat professional que es dedica a la gestió de documents 
i arxius. En l’assemblea general tinguda a Oslo al se
tembre del 2010, la Declaració va ésser aprovada per 
unanimitat dels delegats de l’ICA com a expressió de 
les exigències fonamentals de la professió, amb inde
pendència de les cultures i amb la finalitat de reconèi
xer el paper clau dels arxius tant en la transparència 
administrativa i en la rendició de comptes democràtica 
com en la preservació de la memòria social col·lectiva 
i en la recerca històrica.

L’ICA va ésser creat per la UNESCO el 9 de juny de 
1948. De llavors ençà, ambdues organitzacions han 
col·laborat de manera intensa en la promoció dels ar
xius. Des del 2008, any en què es commemorava el 
seixantè aniversari de l’ICA, el 9 de juny se celebra 
el Dia Internacional dels Arxius. Amb motiu d’aques
ta col·laboració, la UNESCO, en la seva trentasisena 
conferència general, tinguda a París el 10 de novem
bre de 2011, va adoptar una resolució en què felici
tava l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la De
claració universal sobre els arxius, feia seva aquesta 
declaració i encoratjava els estats membres a tenir en 
compte els principis que aquesta formula i a aplicar  
en el futur estratègies i programes per a assolir els ob
jectius de la Declaració en llurs àmbits nacionals.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya s’adhe
reix a la Declaració universal sobre els arxius, elabo
rada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i re
coneguda com a pròpia per la UNESCO; encoratja les 
administracions públiques catalanes a tenir en comp
te en llur actuació els principis que s’hi enuncien i a 
aplicar estratègies i programes per a assolir els objec
tius que s’hi descriuen; reconeix el paper de l’Associ
ació d’Arxivers  Gestors de Documents de Catalunya 

tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels 
professionals arxivers a Catalunya com per la tasca de 
difusió internacional de l’arxivística catalana, i dóna 
suport a la celebració de la Conferència Europea d’Ar
xius que tindrà lloc a Girona el 2014.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 28019 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 16.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 67.4 del Reglament del Par
lament, comunica que els diputats i diputada d’aquest 
grup parlamentari que han estat designats per a formar 
part de la Diputació Permanent són els següents:

– Oriol Junqueras i Vies

– Marta Rovira i Vergés

– J. Lluís Salvadó i Tenesa

– Oriol Amorós i March

Així mateix, es proposa a l’Il. Sr. J. Lluís Salvadó i Te
nesa com a vicepresident de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

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

Elecció de la secretària

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo
peració, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2013, 
d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del 
Parlament, i a proposta del grup parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa, ha elegit secretària la diputada Lorena Vicioso 
Adria en substitució de la diputada Sara Vilà Galan.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2013

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la dimissió del direc-
tor general de Serveis Penitenciaris i sobre 
la seguretat de les presons i la rehabilitació i 
reinserció dels interns
Tram. 354-00080/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre els motius pels quals 
el Protectorat de Fundacions ha demanat el 
concurs de creditors de la Fundació de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 354-00086/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió de Justícia i Drets Humans, en la sessió núm. 9, 
tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 354-00089/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 11, tin
guda el 10.07.2013, DSPCC 160.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 11, tin
guda el 10.07.2013, DSPCC 160.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
els errors detectats en les proves d’accés a 
la universitat
Tram. 354-00094/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi
tats, en la sessió núm. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC  
166.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi
tats, en la sessió núm. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC  
166.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la pujada d’impostos anunciada
Tram. 354-00099/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 25315).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan
ces i Pressupost, 10.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre una subhasta de béns immobles de la 
Generalitat
Tram. 354-00100/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 25316).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan
ces i Pressupost, 10.07.2013.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 16.07.2013, DSPCC 171.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’actuació del Govern davant les inunda-
cions i riuades d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 354-00103/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 27349).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
15.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre l’informe de la co-
missió d’experts amb relació a la reforma de 
l’Administració pública i el seu sector públic
Tram. 354-00104/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia
lista (reg. 27407).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio
nals, 12.07.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre l’atorgament del ter-
cer grau a dos expresidents de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 354-00105/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solso
na, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 28446).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 11.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la classificació inicial 
en tercer grau penitenciari dels exdirectius 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya empresonats
Tram. 354-00106/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 28558).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 11.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00107/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 28563).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio
nals, 12.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00108/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 28564).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio
nals, 12.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 354-00109/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 28565).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio
nals, 12.07.2013.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
28024).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Control de l’Ac
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals, 16.07.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Centre Euro Àrab de Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00139/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença de Xavier de 
las Cuevas i altres representants del Col-
legi Oficial de Metges de Barcelona davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació perquè expliqui els projectes 
de cooperació del Col·legi
Tram. 356-00140/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Millan, secretari general del Consell Cata-
là del Moviment Europeu, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les activitats 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00141/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo 
i Mariné, secretari general del Patronat Ca-
talunya Món. Consell de Diplomàcia Públi-
ca de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre les actuacions exteriors del 
patronat
Tram. 356-00144/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença de Carles A. 
Gasòliba i Böhm, president de la fundació 
Centre d’Informació i Documentació Inter-
nacionals a Barcelona (Cidob), davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les actuacions 
i els objectius d’aquesta fundació
Tram. 356-00177/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Sa-
garra i Trias, president de l’Associació per a 
les Nacions Unides a Espanya, davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les activitats i 
els objectius d’aquesta associació
Tram. 356-00178/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana Projecte 
per a un Governament Democràtic Mundial 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació perquè informi sobre la 
campanya «Per l’establiment d’una Assem-
blea Parlamentària de les Nacions Unides»
Tram. 356-00204/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern a França davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció perquè informi sobre les activitats i els 
objectius de la delegació
Tram. 356-00231/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern al Regne Unit davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè informi sobre les activitats i els ob-
jectius de la delegació
Tram. 356-00232/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern a Alemanya davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè informi sobre les activitats i 
els objectius de la delegació
Tram. 356-00233/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern als Estats Units d’Amèrica davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activi-
tats i els objectius de la delegació
Tram. 356-00234/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern per a la Unió Europea davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre les activitats i 
els objectius de la delegació
Tram. 356-00235/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Internacional d’En-
titats Catalanes davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
expliqui la situació de la Catalunya exterior i 
faci propostes per a millorar el suport als ca-
talans de l’exterior
Tram. 356-00249/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Juristes en De-
fensa de la Llengua Pròpia davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre la situació del català en l’àmbit 
de l’Administració de justícia
Tram. 356-00256/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Sàmper Rodríguez, president del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació del torn 
d’ofici
Tram. 356-00260/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de compareixença del represen-
tant d’ESADE 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. 356-00262/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.
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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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu
ropea i Cooperació, en la sessió núm. 7, tinguda el 
12.07.2013, DSPCC 167.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Llena Cortina davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la contrac-
tació de Método 3 pel departament del qual 
era titular
Tram. 356-00268/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans perquè in-
formi sobre la situació i la planificació de la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris
Tram. 356-00269/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de SOS Bebès Robats de Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre les sostrac-
cions de menors i les víctimes d’adopcions 
irregulars
Tram. 356-00278/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de compareixença de David Mo-
ner, president de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè expliqui la 
situació de l’esport català i les federacions 
esportives
Tram. 356-00280/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Do-
mingo, president de la Unió de Consells Es-
portius de Catalunya, perquè expliqui la situ-
ació dels consells esportius
Tram. 356-00281/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui els errors detectats en les proves d’ac-
cés a la universitat
Tram. 356-00295/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 
166.

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Ense
nyament i Universitats, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 
166.

Sol·licitud de compareixença d’Alícia Sán-
chez-Camacho i Pérez davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític de Método 3
Tram. 356-00302/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Gi-
ner Gargallo, degà a Catalunya del Col·legi 
de Registradors de la Propietat i Mercantils, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans perquè es posicioni sobre les propos-
tes en curs per a reformar les funcions dels 
registres i sobre la col·laboració amb les ad-
ministracions territorials i ambientals
Tram. 356-00304/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Sanromà Celma, conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les línies d’actuació de l’Ins-
titut
Tram. 356-00309/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, del Grup 
Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya, Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamenta
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 25735).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 10.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Recerca davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre la 
situació de la recerca i el model de recerca 
a Catalunya
Tram. 356-00310/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 166.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
informi sobre els motius pels quals el Pro-
tectorat de Fundacions ha demanat el con-
curs de creditors de la Fundació Gestió Sa-
nitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 356-00311/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 11, tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui les línies generals de l’activitat de la Se-
cretaria d’Universitats i Recerca
Tram. 356-00320/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 166.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expli-
qui les línies del Govern en matèria univer-
sitària
Tram. 356-00321/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 166.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Cres-
po i Llobet davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00327/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28566).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Mar-
torell, ex-director general de Serveis Peni-
tenciaris, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00328/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28567).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Turu i Rosell, expresidenta de l’entitat muni-
cipal descentralitzada de Valldoreix, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00329/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28568).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batet, 
alcalde de Valls (Alt Camp), davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00330/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28569).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Llu-
ís Carod-Rovira davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 356-00331/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28570).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Marc Fuer-
tes i Garcia, portaveu del Moviment Inde-
pendent de Lloret a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar (Selva), davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00332/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28571).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Matas i Babon, ex-secretari general de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre els casos d’espionatge po-
lític
Tram. 356-00333/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28572).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de José Monti-
lla davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionat-
ge polític
Tram. 356-00334/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28573).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Reca-
sens davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge 
polític
Tram. 356-00335/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28574).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença Francesc Ama-
dor i Pitarch, exregidor a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionat-
ge polític
Tram. 356-00336/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28575).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 356-00337/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 28576).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, 12.07.2013.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del 
Govern sobre la diagnosi prevista en el Pla 
d’ocupació per a la racionalització de l’orga-
nització i l’optimització del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat 2012-
2014
Tram. 355-00046/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Co
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 10.07.2013, 
DSPCC 160.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre els actes de commemoració 
del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 355-00053/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de la Presi
dència (reg. 27988).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 11.07.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre l’expedient de regulació d’ocu-
pació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 355-00054/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 11, tin
guda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre l’adjudicació d’un concurs re-
lacionat amb l’organització dels actes de 
commemoració del tres-centè aniversari 
dels fets del 1714
Tram. 355-00055/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 11, tin
guda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus-
tícia sobre els motius pels quals el Protecto-
rat de Fundacions ha demanat el concurs de 
creditors de la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 355-00056/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió de Justícia i Drets Humans, en la sessió núm. 9, 
tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la consellera 
de Benestar Social i Família sobre les me-
sures adoptades per a pal·liar la pobresa i la 
malnutrició infantil a l’estiu
Tram. 355-00057/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 16.07.2013, DSPCC 171.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Taula per l’Acció Exterior davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració per a presentar aquesta entitat i infor-
mar sobre els seus objectius i activitats
Tram. 357-00048/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 12.07.2013, DSPCC 167.

Compareixença de Núria Camps i Vidal, di-
rectora d’Avaluem, i d’altres representants 
de les entitats signants del manifest «Per 
una acció exterior de Catalunya participati-
va i compromesa» davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a exposar els objectius del manifest
Tram. 357-00050/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 12.07.2013, DSPCC 167.

Compareixença de Xavier Crespo i Llo-
bet, exalcalde de Lloret de Mar i exgestor 
de l’empresa pública Centres Mèdics Selva 
Maresme, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00088/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 15.07.2013, DSPCC 168.

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes, 
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. 357-00098/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 15.07.2013, DSPCC 168.

Compareixença de Núria Constans Macià, 
directora i gerent de la Corporació Salut del 
Maresme i la Selva i administradora única de 
Centres Mèdics Selva Maresme, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00100/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 15.07.2013, DSPCC 168.

Compareixença de Pere Vallribera i Rodrí-
guez, ex-director general de la Corporació 
Salut del Maresme i la Selva i administra-
dor únic de Centres Mèdics Selva Maresme, 
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. 357-00102/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 15.07.2013, DSPCC 168.
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Compareixença d’Albert Fernández Terrica-
bras, president de la Corporació Salut del 
Maresme i la Selva, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanita-
ri i les Relacions entre el Sector Públic Sani-
tari i les Empreses
Tram. 357-00104/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 15.07.2013, DSPCC 168.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè presenti la me-
mòria d’aquest ens corresponent al 2012
Tram. 357-00145/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 10.07.2013, 
DSPCC 160.

Compareixença del director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè faci balanç de 
la seva gestió
Tram. 357-00147/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Co
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 10.07.2013, 
DSPCC 160.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Universitats Públiques 
davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per a informar sobre la situació de 
les universitats públiques, les reformes ne-
cessàries, els informes dels experts de la 
Comissió de Governança del Sistema Uni-
versitari i l’informe encarregat pel ministre 
d’Educació
Tram. 357-00148/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis
sió d’Ensenyament i Universitats, tinguda l’11.07.2013, 
DSPCC 166.

Compareixença de Joan Ràfols Llach, se-
cretari del Consell d’Administració de Ca-
talunya Caixa, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00155/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con
sumidors, tinguda el 16.07.2013, DSPCC 169.

Compareixença de Raquel Puig, secretària 
general del Sindicat d’Estalvi de Catalunya 
a Catalunya Banc, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00156/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con
sumidors, tinguda el 16.07.2013, DSPCC 169.
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Compareixença de Narcís Serra i Serra, ex-
president de Caixa Catalunya, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00162/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con
sumidors, tinguda el 16.07.2013, DSPCC 169.

Compareixença de Jordi Campins, president 
del Sindicat d’Estalvi de Catalunya i exmem-
bre del Consell d’Administració de Caixa Ca-
talunya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00221/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con
sumidors, tinguda el 16.07.2013, DSPCC 169.

Compareixença de Joan Delort, gerent de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajun-
tament de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00268/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 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 l’11.07.2013, DSPCC 164.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Stop Bales de Goma 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. 357-00273/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 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 l’11.07.2013, DSPCC 164.

Compareixença d’una representació de l’as-
sociació Ojo con tu Ojo davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00274/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 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 l’11.07.2013, DSPCC 164.

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora Catalana per a la Prevenció i 
Denúncia de la Tortura davant la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00275/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 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 l’11.07.2013, DSPCC 164.
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Compareixença de Toni Vilà, membre del 
comitè d’experts col·laboradors en la redac-
ció del document de bases de l’Avantprojec-
te de llei de l’autonomia personal, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre l’estat d’aquest docu-
ment de bases
Tram. 357-00302/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
16.07.2013, DSPCC 171.

Compareixença d’una representació de la Co-
missió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a exposar la situació actual de l’ajuda 
al refugiat
Tram. 357-00314/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Co
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
16.07.2013, DSPCC 171.

Compareixença de Joaquim Llena Corti-
na davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre la contractació de 
Método 3 pel departament del qual era ti-
tular
Tram. 357-00315/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença de David Moner, president 
de la Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè expliqui la situació de l’esport 
català i les federacions esportives
Tram. 357-00316/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença de Jaume Domingo, presi-
dent de la Unió de Consells Esportius de Ca-
talunya, perquè expliqui la situació dels con-
sells esportius
Tram. 357-00317/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença d’Alícia Sánchez-Camac-
ho i Pérez davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític de Método 3
Tram. 357-00318/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença de José Zaragoza Alon-
so davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge 
polític de Método 3
Tram. 357-00319/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.
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Compareixença de Carles Gilbert, alcalde de 
la Granadella, i de Sergi Saladié, professor 
associat de la Universitat Rovira i Virgili, per-
què presentin l’estudi «Impacte econòmic de 
l’energia eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 357-00320/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença del director general d’Afers 
Religiosos davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè expliqui les línies de treball 
de la seva direcció general
Tram. 357-00321/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença de Raimon Masllorens Es-
cobós, vicepresident de la Federació Cata-
lana d’Associacions de Productors, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la situació del sector audiovisual
Tram. 357-00322/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença de Joan Bas i Viñals, en re-
presentació de Diagonal TV, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la situació del sector audiovisual
Tram. 357-00323/10

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. 11, 
tinguda el 10.07.2013, DSPCC 160.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Juristes en Defensa de la Llen-
gua Pròpia davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans per a informar sobre la situ-
ació del català en l’àmbit de l’Administració 
de justícia
Tram. 357-00324/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Compareixença de Miquel Sàmper Rodrí-
guez, president del Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans per a informar 
sobre la situació del torn d’ofici
Tram. 357-00325/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació i la planificació de la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris
Tram. 357-00326/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.
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Compareixença d’una representació de SOS 
Bebès Robats de Catalunya davant la Co-
missió de Justícia i Drets Humans per a in-
formar sobre les sostraccions de menors i 
les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 357-00327/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Compareixença d’Antonio Giner Gargallo, 
degà a Catalunya del Col·legi de Registra-
dors de la Propietat i Mercantils, davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
posicionar-se sobre les propostes en curs 
per a reformar les funcions dels registres i 
sobre la col·laboració amb les administraci-
ons territorials i ambientals
Tram. 357-00328/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Compareixença del director general de Dret 
i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
els motius pels quals el Protectorat de Funda-
cions ha demanat el concurs de creditors de 
la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 357-00329/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Criminòlegs davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
informar sobre la funció dels criminòlegs i la 
creació d’un col·legi professional
Tram. 357-00330/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 9, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 165.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Recerca da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre la situació de la 
recerca i el model de recerca a Catalunya
Tram. 357-00331/10

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. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 166.

Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a explicar les línies gene-
rals de l’activitat de la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca
Tram. 357-00332/10

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. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 166.
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Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a explicar les línies d’actu-
ació del Govern en matèria universitària
Tram. 357-00333/10

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. 11, tinguda l’11.07.2013, DSPCC 166.

Compareixença d’una representació del Cen-
tre Euro Àrab de Catalunya davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 357-00334/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Compareixença de Xavier de las Cuevas i al-
tres representants del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a explicar els projectes de cooperació del 
Col·legi
Tram. 357-00335/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Compareixença de Joaquim Millan, secreta-
ri general del Consell Català del Moviment 
Europeu, davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació per a infor-
mar sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00336/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Compareixença d’Albert Royo i Mariné, se-
cretari general del Patronat Catalunya Món - 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre 
les actuacions exteriors del patronat
Tram. 357-00337/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Compareixença de Carles A. Gasòliba i 
Böhm, president de la fundació Centre d’In-
formació i Documentació Internacionals a 
Barcelona (Cidob), davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre les actuacions i els objec-
tius d’aquesta fundació
Tram. 357-00338/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.
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Compareixença d’Eduard Sagarra i Trias, 
president de l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya, davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre les activitats i els objectius 
d’aquesta associació
Tram. 357-00339/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana Projecte per a un Go-
vernament Democràtic Mundial davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre la campa-
nya «Per l’establiment d’una assemblea par-
lamentària de les Nacions Unides»
Tram. 357-00340/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a explicar la situ-
ació de la Catalunya exterior i fer propostes 
per a millorar el suport als catalans de l’ex-
terior
Tram. 357-00341/10

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. 7, tinguda el 12.07.2013, 
DSPCC 167.

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 
presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Ca-
talunya corresponent al 2011
Tram. 359-00008/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (reg. 27493).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.07.2013.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 16

Convocada per al dia 24 de juliol de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 134.1 del Regla
ment, us convoco a la sessió següent del

Ple del Parlament

24 de juliol de 2013

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

Debat general sobre la situació de la joventut. Tram. 
25500002/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans i 
Grup Mixt. Substanciació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2013
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades corresponent al 2012
Tram. 334-00024/10

Presentació
Directora de l’Autoritat Catalana 

de Protecció de Dades

Reg. 29164 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 16.07.2013

A la presidenta del Parlament

Molt honorable senyora,

De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Auto
ritat ha de presentar la memòria anual al Parlament i 
donarne compte en el marc de la comissió correspo
nent (article 13.2).

En compliment de l’article 10.2.b de la Llei citada, la 
Memòria corresponent a l’exercici 2012 va ser infor
mada al Consell Assessor de Protecció de Dades en la 
sessió del passat 20 de març de 2013.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al 
deure d’informació previst a la Llei 32/2010, us faig 
arribar un exemplar de la Memòria 2012 de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i la meva petició de 
compareixença davant la Comissió d’Afers Institucio
nals del Parlament de Catalunya.

Per la qual cosa resto a l’espera que em doneu les indi
cacions oportunes.

Ben cordialment,

Barcelona, 11 de juliol de 2013

M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe de les activitats del Consell de Se-
guretat Nuclear corresponent al 2012
Tram. 334-00025/10

Presentació
President del Consejo de Seguridad Nuclear

Reg. 29165 / Coneixement i tramesa 

a la Comissió d’Empresa i Ocupació: 

Mesa del Parlament, 16.07.2013

A la presidenta del Parlament

Estimada Presidenta:

Adjunto remito el Informe del Consejo de Seguridad 
Nuclear al Congreso de Diputados y al Senado, cor
respondiente al año 2012.

En el mismo se detallan las actividades desarrolladas 
por el Consejo en el cumplimiento de las misiones que 
le encomienda su Ley de Creación, y se describe la si
tuación en materia de seguridad nuclear y protección 
radiológica de las instalaciones nucleares y radiactivas 
del país, incluyendo las incidencias ocurridas durante 
todo el año 2012.

Este documento se acompaña con un resumen del mis
mo que contiene los aspectos más destacables de las 
actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Seguri
dad Nuclear.

Un cordial saludo,

Madrid, 1 de julio de 2013

Fernando Martí Scharfhausen
Presidente

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.



22 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

4.70.10. INFORMACIó 117

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’abril del 2013
Tram. 337-00014/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 28747 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 16.07.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fervos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
d’abril de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 10 de juliol de 2013

Roger Loppacher i Crehuet

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 16.07.2013

Secretaria General

El 3 d’agost de 2013, Georgina Nicolau i Milla com
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria es desprèn que Georgina Nicolau i Milla 
compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.

Atesa la documentació presentada per Georgina Nico
lau i Milla amb relació al compliment dels requisits 
que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 

l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernit
zació del sistema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata
lunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Declarar jubilada Georgina Nicolau i Milla amb efec
tes del 4 d’agost de 2013, tot agraintli els serveis pres
tats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs po
testatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti
ficació de l’acord, o bé un recurs contenciós adminis
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifi
cació de l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i re-
paració de les instal·lacions de l’edifici del 
Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/10

Formalització del contracte

Anunci

pel qual es fa pública la formalització del contrac
te del servei de manteniment i reparació de les instal
lacions de l’edifici del Parlament de Catalunya (exp. 
61500001/10).
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D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del servei de 
manteniment i reparació de les instal·lacions de l’edifi
ci del Parlament de Catalunya, es fa pública la forma
lització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or
dinària

Expedient: 61500001/10

Objecte: contractació del servei de manteniment i re
paració de les instal·lacions de l’edifici del Parlament 
de Catalunya.

Empresa adjudicatària: Valoriza Facilities, SAU

Import del contracte:

– 322.451,92 euros (21% d’IVA no inclòs) per als vint
iquatre mesos de durada inicial de contracte.

Data de formalització: 8 de juliol de 2013

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Contractació del servei de neteja de les de-
pendències del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00003/10

Anunci

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par
lament de Catalunya del 9 de juliol de 2013, per la qual 
s’acorda de convocar la licitació pública per a la con
tractació del servei de neteja de les dependències del 
Parlament de Catalunya (exp. núm. 61500003/10)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació del servei de 
neteja de les dependències del Parlament de Catalunya 
i dels magatzems d’aquest situats a la Zona Franca de 
Barcelona (expedient número: 61500003/10)

CPV: 90911200

b) Termini d’execució: vintiquatre mesos, prorroga
ble per una o dues anualitats més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 1.340.000 euros 
(IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 2.680.000 euros (IVA 
no inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista

Classificació:

Grup U, subgrup 1, categoria D

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 40 punts.

b) Oferta d’hores de servei de neteja gratuïtes de lliure 
disposició per l’òrgan de contractació (amb un límit de 
cent vint hores per cada any d’execució del contracte): 
de 0 a 6 punts.

c) Compromís d’instal·lar unitats higienicosanitàries 
homologades a tots els lavabos de dones: de 0 a 4 punts

d) Pla de treball i adequació de la proposta organitza
tiva amb cronograma i disponibilitat garantida: de 0 a 
35 punts.

e) Supervisió, control permanent i qualitat ambiental: 
de 0 a 10 punts

f) Serveis addicionals i millores: de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament d’In
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 3046500.

e) Fax: 93 2213989.

f) Adreça electrònica: contractaciopublica@parla
ment.cat

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contrac
tacions

mailto:contractaciopublica@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/contractacions
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h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 25 
de setembre de 2013.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 26 de setembre de 2013

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 19, 20, 21 i 22 del plec de clàusules adminis
tratives particulars.

c) Lloc de presentació:

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels 
dies o tardes declarats festius), matins, de 9.00 h a 
14.00 h, i tardes, de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor
mació consultar l’adreça web:

http://www.parlament.cat/web/activitatparlamentaria/
registregeneral

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 15 
d’octubre de 2013 a les 12.00 h, a l’adreça indicada en 
el punt 8b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de 
clàusules administratives particulars i en el de pres
cripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad
judicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 12 de ju
liol de 2013.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 09.07.2013

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 9 de 
juliol de 2013, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que deter
mina la composició de la mesa de contractació, ha 
acordat nomenar com a membres de la mateixa els 
següents:

President: El vicepresident segon, Sr. Lluís M. Coro
minas com a membre titular, i la vicepresidenta pri
mera, Sra. Anna Simó, com a suplent.

Vocals:

Sr. Miquel Iceta, secretari primer de la Mesa del Par
lament, o en substitució el secretari segon, Sr. Pere 
Calbó.

Sr. David Pol, oïdor de comptes i Tresoreria o en subs
titució Carme de Tomàs, tresorera.

Sra. Imma Folchi, secretària general del Parlament o 
en substitució Anna Casas, lletrada del Parlament.

Sra. Maria Beascoa, coordinadora dels Serveis d’In
fraestructures, Equipaments i Seguretat del Departa
ment d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat o en 
substitució el Sr. Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del 
dit Departament.

Sr. Christian Puig, arquitecte i gestor energètic o en 
substitució la Sra. Sara Marcé, cap de l’Àrea d’Equipa
ments i Seguretat del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat.

Sra. Sandra Bosch, cap de la Unitat de Manteniment 
i Conservació del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat, o en substitució la Sra. Yo
landa Tutusaus secretària del dit Departament.

Secretària: Maria Sala o en substitució Yasmina Gar
cia, ambdues, funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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