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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 297/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designen tres síndics de la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 122, p. 28) p. 9

Resolució 302/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la Televisió de Catalunya i els mitjans de comunicació 
públics
Tram. 250-00249/10
Adopció p. 9

Resolució 303/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment del principi fundacional de Televisió de 
Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic ar-
relat al territori
Tram. 250-00375/10
Adopció p. 9

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
9/2013, sobre la Universitat de Barcelona, corresponent als 
exercicis 2008, 2009 i 2010
Tram. 258-00005/10
Coneixement de l’Informe p. 10

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 pel qual s’adapten a l’article 290 del Tractat de funciona-
ment de la Unió Europea una sèrie d’actes jurídics en l’àmbit 
de la justícia que preveuen l’ús del procediment de regla-
mentació amb control
Tram. 295-00074/10
Coneixement de la proposta p. 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 1365/2006, sobre 
estadístiques del transport de mercaderies per vies navega-
bles interiors pel que fa a l’atribució de competències dele-
gades i d’execució a la Comissió per a l’adopció d’algunes 
mesures
Tram. 295-00075/10
Coneixement de la proposta p. 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre els fons d’inversió europeus a llarg termini
Tram. 295-00080/10
Coneixement de la proposta p. 10

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la retransmissió ínte-
gra dels plens del Parlament pel canal 3/24 de Televisió de 
Catalunya
Tram. 250-00457/10
Rebuig p. 11

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al dret a l’autode-
terminació del poble sahrauí
Tram. 250-00535/10
Esmenes presentades p. 11

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera C-12 al pas per Tortosa
Tram. 250-00538/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució de condemna d’una agressió 
racista a l’estació de tren de Mataró
Tram. 250-00539/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre la construcció de l’illa 
d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10
Esmenes presentades p. 13

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
Esmenes presentades p. 13
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Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Registre Civil com a servei públic de les administracions 
públiques
Tram. 250-00547/10
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre el manteniment a Llei-
da del centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries
Tram. 250-00567/10
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 250-00573/10
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre el servei d’assistència 
jurídica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10
Esmenes presentades p. 15

Proposta de resolució sobre l’acció internacional i 
la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10
Esmenes presentades p. 15

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
Esmenes presentades p. 15

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
Esmenes presentades p. 15

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
Esmenes presentades p. 16

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00699/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la presentació de les 
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observa-
tori del Mercat de Treball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre l’autonomia de gestió 
dels centres docents i la discriminació positiva de persones 
amb disminució reconeguda
Tram. 250-00701/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de desti-
nacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels 
cossos docents
Tram. 250-00702/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels pro-
jectes d’integració social a les escoles públiques
Tram. 250-00703/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
hores del personal auxiliar d’educació a les escoles públi-
ques
Tram. 250-00704/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
projectes d’unitat d’escolarització compartida
Tram. 250-00705/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat local del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
Tram. 250-00707/10
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impac-
te del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre el sistema de contra-
prestacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell
Tram. 250-00709/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10
Presentació p. 24

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Constitució i elecció de la Mesa de la Diputació Permanent p. 26
Substitució de diputats p. 26

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00003/10
Designació d’especialistes p. 27

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 52/X, sobre 
la creació d’un cicle formatiu públic d’elaboració de produc-
tes alimentaris i l’impuls d’un centre d’innovació i formació 
ocupacional públic del sector agroalimentari a la comarca 
d’Osona
Tram. 290-00035/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 27

Control del compliment de la Resolució 191/X, so-
bre la revisió a la baixa dels peatges de la carretera C-32 i el 
millorament de la mobilitat al Garraf i el Baix Penedès
Tram. 290-00155/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 28
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/X, sobre 
l’oferta escolar per al curs 2013-2014
Tram. 390-00005/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 28

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
el cas Palau
Tram. 350-00004/10
Substanciació p. 30

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre la retallada en el Programa de su-
port a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 354-00110/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els criteris i els mecanismes de 
control per a seleccionar les institucions i persones a càrrec 
de centres tutelats
Tram. 354-00111/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les destitucions 
d’agents de la brigada mòbil pel cas d’Esther Quintana
Tram. 354-00112/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la situació jurídica derivada de l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00113/10
Sol·licitud i tramitació p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el nou informe emès 
amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 354-00115/10
Sol·licitud i tramitació p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’ús de l’estand que la Secretaria General de l’Esport té 
als Campionats del Món de Natació de Barcelona 2013
Tram. 354-00119/10
Sol·licitud i tramitació p. 31

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Barroso, 
president de l’Associació Nacional d’Afectats per Adopcions 
Irregulars, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació de les adopcions irregulars
Tram. 356-00338/10
Sol·licitud p. 31

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè informi sobre la tramesa a diverses 

entitats d’una moció de rebuig de l’avantprojecte de llei de 
l’Estat sobre serveis professionals
Tram. 356-00339/10
Sol·licitud p. 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer In-
forme Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00340/10
Sol·licitud p. 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer 
Informe Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00341/10
Sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els crite-
ris i els mecanismes de control per a seleccionar les institu-
cions i persones a càrrec de centres tutelats
Tram. 356-00348/10
Sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença de Oriol Rusca, degà 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de 
l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 356-00354/10
Sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
el nou informe emès amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 356-00355/10
Sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
el nou informe emès amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 356-00356/10
Sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença del president de la Di-
putació de Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre la situació del deute de la Genera-
litat amb la institució
Tram. 356-00357/10
Sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre l’ús de l’estand que la Secretaria General de 
l’Esport té als Campionats del Món de Natació de Barcelona 
2013
Tram. 356-00358/10
Sol·licitud p. 33

Sol·licitud de compareixença de Mariona Carulla 
Font, presidenta de l’Orfeó Català - Palau de la Música, da-
vant la comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les darreres actuacions jurídiques d’aquesta institució amb 
relació al cas Palau
Tram. 356-00359/10
Sol·licitud p. 33

Sol·licitud de compareixença de Joan Oller Cuarte-
ro, director general de l’Orfeó Català - Palau de la Música, 
davant la comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre les darreres actuacions jurídiques d’aquesta institució 
amb relació al cas Palau
Tram. 356-00360/10
Sol·licitud p. 33



5 d’agost de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 133

SUMARI 4

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre els acords de la Conferència Sectorial d’Agricultura i 
Desenvolupament Rural del 24 i 25 de juliol de 2013
Tram. 355-00059/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 33

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

Compareixença de M. Àngels Barbarà Fondevila, 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00108/10
Substanciació p. 33

Compareixença de Josep M. Castellà, professor 
titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00111/10
Decaïment p. 33

Compareixença d’Ismael Peña-López, professor 
dels Estudis de Dret i Ciència Política i investigador a l’In-
ternet Interdisciplinary Institute i a l’eLearn Center de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00112/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00113/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00114/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ci-
ència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00116/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Marc Parés, director del Grup 
de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00117/10
Substanciació p. 34

Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00120/10
Decaïment p. 34

Compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-

lació a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00121/10
Decaïment p. 34

Compareixença de Javier Pérez Royo, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat de Sevilla, amb relació a 
la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00122/10
Decaïment p. 35

Compareixença d’Elisa Pérez Vera, exmagistrada 
del Tribunal Constitucional i catedràtica de dret internacio-
nal privat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00123/10
Decaïment p. 35

Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00124/10
Decaïment p. 35

Compareixença de Teresa Puig Gallach, cap del 
Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Badalona (Barcelonès), amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00126/10
Substanciació p. 35

Compareixença d’Antoni Merino Orejón, exdirector 
del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de 
Barcelona i gerent de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occiden-
tal), amb relació a la Proposició de llei de consultes populars 
no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00127/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Bartolomé Agudo López, extèc-
nic de participació ciutadana i cap de solidaritat i coope-
ració de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00129/10
Substanciació p. 35

Compareixença d’una representació del col·lectiu 
EMMA amb relació a la Proposició de llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00134/10
Substanciació p. 35

Compareixença de Carles Boix i Serra, professor 
de ciències polítiques de la Universitat de Princeton, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00135/10
Decaïment p. 35

Compareixença de Jaume López i Hernández, doc-
tor en ciència política i de l’administració, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00136/10
Substanciació p. 36

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00137/10
Substanciació p. 36

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la Uni-
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versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00138/10
Substanciació p. 36

Compareixença d’Esther Martín Núñez, professora 
titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00139/10
Decaïment p. 36

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedrà-
tic de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00140/10
Decaïment p. 36

Compareixença de Joan B. Casas Onteniente, pre-
sident de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00118/10
Substanciació p. 36

Compareixença de Jaume Puig Junoy, membre del 
Centre d’Investigació en Economia de la Salut de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00119/10
Substanciació p. 36

Compareixença de Manel Peiró Posadas, profes-
sor del Departament de Direcció de Persones i Organització 
d’ESADE, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses
Tram. 357-00120/10
Decaïment p. 37

Compareixença de Miquel Vilardell i Tarrés, presi-
dent del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari 
i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00122/10
Substanciació p. 37

Compareixença de Boi Ruiz i Garcia, conseller de 
Salut, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00133/10
Substanciació p. 37

Compareixença de Fernando Casado Juan, expre-
sident de Catalunya 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. 357-00154/10
Substanciació p. 37

Compareixença de Josep Maria Loza Xuriach, ex-
director general de Caixa Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00161/10
Substanciació p. 37

Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, econo-
mista i expresident de Caixa Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-

des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00163/10
Substanciació p. 37

Compareixença dels consellers que determini el 
Govern davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00342/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00343/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença d’Enric Viñals i Gisbert, enginyer 
de mines i col·laborador de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00344/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença de Carlos Seijó, enginyer industrial 
i investigador en I+D en la fractura hidràulica, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00345/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença d’Antonio Villaseñor Hidalgo, inves-
tigador de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00346/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença d’Eva Margui Grabulosa, doctora 
en química i professora de la Universitat de Girona, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00347/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença d’Antonio Turiel Martínez, investi-
gador de l’Institut de Ciències del Mar, davant la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràu-
lica
Tram. 357-00348/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 39

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, cate-
dràtic d’estratigrafia i professor de recursos energètics i ge-
ologia del petroli de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00349/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 39

Compareixença d’Àlex Casademunt, investigador 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00350/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 39

Compareixença de Francesc Magrinyà i Torner, 
professor del Departament d’Infraestructura del Transport 
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i del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00351/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 39

Compareixença de Joan Martínez i Alier, catedrà-
tic del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràu-
lica
Tram. 357-00352/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 39

Compareixença de Ferran González i Prat, biòleg i 
membre del Grup d’Estudi i Defensa de la Natura, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00353/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 39

Compareixença de Marcel Coderch, expert en des-
envolupament sostenible, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00354/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 40

Compareixença de Josep Maria Serena, president 
de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro carburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00355/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 40

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Ambientòlegs davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00356/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 40

Compareixença de Luis Eugenio Suárez Ordóñez, 
president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs d’Espanya, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00357/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 40

Compareixença d’Ignacio Ozcariz, representant de 
les empreses Teredo Oils i Montero Energy, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidro carburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00358/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 40

Compareixença de Carlos Bravo, membre del grup 
de professionals Salvia, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00359/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 40

Compareixença de Jaume Moya, membre del Fò-
rum l’Espitllera de la Segarra i de la Plataforma Aturem el 
Fracking, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de 
Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00360/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 41

Compareixença de Llorenç Planagumà, geòleg, 
coordinador del Centre per la Sostenibilitat Territorial, res-
ponsable de la comissió cientificotècnica de Riudaura Junts 
contra el Fracking i membre de la Plataforma Aturem el Frac-
king, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00361/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 41

Compareixença de Blanca Gómez Roca, presiden-
ta de la Plataforma Riudaura Junts contra el Fracking, da-
vant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00362/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 41

Compareixença d’Albert Puy, membre de la Pla-
taforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs 
no Convencio nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00363/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 41

Compareixença d’Eudald Rifà i Castro, tècnic del 
Grup de Defensa del Ter i membre de la Plataforma Aturem 
el Fracking a Osona, davant la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con-
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00364/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 41

Compareixença de Pablo Cotarelo Álvarez, mem-
bre d’Ecologistes en Acció, davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00365/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 41

Compareixença de Julio Barea, membre de Green-
peace, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00366/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

Compareixença de Carles Riba Romeva, membre 
del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sosteni-
ble i investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00367/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

Compareixença d’Eulàlia Masana, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Riudaura, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00368/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

Compareixença de Bernat Soler, alcalde d’Agra-
munt, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00369/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

Compareixença d’Allan Steinke Craig, administrador 
de Montero Energy Corporation, davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00370/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42
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Compareixença de Philip Paris, administrador de 
Teredo Oils, davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de 
Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00371/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

Compareixença del conseller de Territori i Sosteni-
bilitat davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00372/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 43

Compareixença del ministre d’Indústria, Energia i 
Turisme davant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00373/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 43

Compareixença del secretari d’Estat d’Energia da-
vant la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00374/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 43

Compareixença del secretari general d’Hidrocar-
burs del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00375/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 43

Compareixença del secretari general de Mines del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme davant la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hidràu-
lica
Tram. 357-00376/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 43

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària 
per a informar sobre el Pla de seguretat viària 2014-2016 i 
sobre el nou Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020
Tram. 357-00377/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 43

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2012
Tram. 359-00009/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 44
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 122, 
p. 28)

En el BOPC 122, a la pàg. 28.

On diu:

«El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de ju-
liol de 2012, [...]»

Ha de dir:

«El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de ju-
liol de 2013, [...]»

Resolució 302/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la Televisió de Catalunya i els mit-
jans de comunicació públics
Tram. 250-00249/10

Adopció
Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió núm. 8, 26.07.2013, DSPC-C 179

Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda 
el 26 de juliol de 2013, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el tancament de les delegacions ter-
ritorials de TV3 a les Terres de l’Ebre, Pirineu central, 
Pallars i Catalunya del Nord (tram. 250-00249/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13486) i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 13729).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir el principi fundacional de la Televisió de 
Catalunya que ha consolidat un model basat en el ser-

vei públic, el pluralisme i l’arrelament territorial, tal 
com estableix el Mandat marc del sistema públic au-
diovisual aprovat pel Parlament de Catalunya per mit-
jà de la Resolució 612/VIII.

b) Prioritzar en el pressupost del 2013 l’aportació als 
mitjans de comunicació públics que compleixen la 
funció de servei públic enfront de les subvencions a 
grups de comunicació privats que defensen interessos 
particulars.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2013

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Núria Ventura Brusca Antoni Balasch i Parisi

Resolució 303/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment del principi funda-
cional de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio de model de servei públic arrelat al 
territori
Tram. 250-00375/10

Adopció
Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió núm. 8, 26.07.2013, DSPC-C 179

Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tin-
guda el 26 de juliol de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el garantiment del principi 
fundacio nal de Televisió de Catalunya i Catalunya Rà-
dio de model de servei públic arrelat al territori (tram. 
250-00375/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
18088).

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 principi fundacional de Televisió de Ca-
talunya i Catalunya Ràdio de model de servei públic 
arrelat al territori, que avui queda en entredit.

b) Garantir la cobertura informativa total, d’una ma-
nera permanent i amb qualitat, de la Televisió de Cata-
lunya i Catalunya Ràdio de tot el territori català per a 
assolir el compliment estricte dels serveis fonamentals 
en la missió de servei públic que fixen el Mandat marc 
del sistema públic audiovisual aprovat pel Parlament 
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per mitjà de la Resolució 612/VIII i els preceptes bà-
sics de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, i no excloure 
ciutadans, per raó del territori, l’accés a la informació 
o la presència als mitjans públics en igualtat de con-
dicions.

c) Deixar sense efecte els acomiadaments de la planti-
lla de l’Agència Catalana de Notícies.

d) Garantir que, en el cas que s’hagi dut a terme una 
reducció dels pressupostos destinats a mitjans de co-
municació públics, en cap cas es puguin incrementar 
les partides pressupostades destinades a mitjans de co-
municació privats.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2013

La secretària El president  
de la Comissió  de la Comissió
Núria Ventura Brusca Antoni Balasch i Parisi

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 9/2013, sobre la Universitat de Barcelo-
na, corresponent als exercicis 2008, 2009 i 
2010
Tram. 258-00005/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

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 Consell pel qual 
s’adapten a l’article 290 del Tractat de fun-
cionament de la Unió Europea una sèrie 
d’actes jurídics en l’àmbit de la justícia que 
preveuen l’ús del procediment de reglamen-
tació amb control
Tram. 295-00074/10

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament 
ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 1365/2006, sobre esta-
dístiques del transport de mercaderies per 
vies navegables interiors pel que fa a l’atri-
bució de competències delegades i d’execu-
ció a la Comissió per a l’adopció d’algunes 
mesures
Tram. 295-00075/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, 
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 sobre els fons 
d’inversió europeus a llarg termini
Tram. 295-00080/10

Coneixement de la proposta

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la retransmis-
sió íntegra dels plens del Parlament pel ca-
nal 3/24 de Televisió de Catalunya
Tram. 250-00457/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió núm. 8, tinguda el 26.07.2013, DSPC-C 179.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 30933; 30984 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 23.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30933)

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

Del punt 2

«2. [...] i altres acords que s’han aprovat en referència 
a la celebració del referèndum d’autodeterminació del 
poble sahrauí, la defensa dels drets humans al Sàhara 
Occidental, i reivindica els drets de la població sah-
rauí en els territoris [...]»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Al punt 3

«3. [...] a l’autodeterminació, conforme els principis de 
la Carta de l’ONU, la resolució 1514 de l’assemblea 
General i els pronunciaments posteriors d’aquest or-
ganisme internacional».

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista (3)

Del punt 4

«4. Sol·licitar al Govern d’Espanya que treballi acti-
vament perquè la Unió Europea s’impliqui, de mane-
ra clara i decidida, en la recerca d’una solució justa 
i definitiva al conflicte del Sàhara Occidental, solució 
que passa ineludiblement pel compliment efectiu de les 
resolucions de les Nacions Unides, especialment la re-
lativa a la celebració del referèndum d’autodetermina-
ció».
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30984)

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya ratifica la disposició 
oberta a col·laborar per trobar una solució justa i defi-
nitiva al conflicte del Sàhara Occidental, que respecti 
el dret del poble sahrauí de poder escollir el seu futur 
per mitjà d’un referèndum.»

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

Del punt 3

«3. Fer gestions davant del Govern de l’Estat perquè 
la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del 
Sàhara Occidental (MINURSO) assumeixi la protecció 
dels drets humans al Sàhara Occidental i el seu suport 
a una solució sense dilació sobre l’estatut jurídic del 
Sàhara Occidental sota els auspicis de Nacions Uni-
des.»

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

Del punt 4

«4. Sol·licitar al Govern d’Espanya que suporti, tant en 
la seva pròpia actuació, com en el marc de la Unió Eu-
ropea, el procés de resolució del conflicte d’acord amb 
les resolucions de Nacions Unides.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30849; 30982 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 30849)

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

Punt 1

«Presentar el projecte constructiu del desdoblament de 
la C-12 al seu pas per Tortosa amb l’objectiu de presen-
tar-ho a informació pública abans de final de 2013.»

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

Punt 2

«2. Incorporar als pressupostos de la Generalitat del 
2014 la partida necessària per fer-ho possible.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30982)

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

De refosa dels dos punts

«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 de condemna d’una 
agressió racista a l’estació de tren de Ma-
taró
Tram. 250-00539/10

Esmenes presentades
Reg. 30979 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30979)

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

Del punt a)

«a) A mantenir la vigilància enfront de qualsevol tipus 
d’amenaça d’agressió racista i a continuar identificant i 
detenint els seus autors.»

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

Del punt b)

«b) Aplicar en aquests casos les directrius establertes 
amb la Fiscalia Superior de Catalunya contra delictes 
d’odi i discriminació.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt c)

«c) A detectar i a actuar contra els pronunciaments 
que vulnerin la normativa vigent de persones, a grups 
o partits polítics, que puguin intentar justificar l’odi o 
les agressions de tipus racista.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30798 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 30798)

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

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

1. Accelerar el calendari de construcció del centre de 
dia i la residència per a gent gran de l’Illa d’Equipa-
ments del Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3, i 
a reiniciar les obres abans de tres mesos.

2. Reprendre immediatament les obres de tancament i 
finalització de Centre d’Atenció Primària de Salut de 
l’Illa d’Equipaments del Mercat del Guinardó (Unitat 
d’Actuació 3 –UA3), i posteriorment el Departament 
de Salut faci el trasllat de la dotació material i de per-
sonal des de Centre d’Atenció Primària de Salut de 
Maragall dins el primer semestre de 2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30980 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30980)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reco-
neixement a les víctimes sobrevivents i els familiars de 
les víctimes, per la seva iniciativa de justícia davant els 
tribunals de Catalunya, pels massius i cruels bombar-
dejos que la denominada “Esquadra legionària Bale-
ares”, enviada pel règim feixista italià de Mussolini, 
en complicitat amb els rebels franquistes va realitzar 
entre el 12 de febrer de 1937 i el 29 de gener de 1939 
sobre moltes ciutats i pobles de Catalunya i en especial 
sobre la ciutat de Barcelona.»

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. Insta al govern de la Generalitat a: 

a. Facilitar a l’associació Altra Italia i a tothom que ho 
sol·liciti l’accés a tots els documents i dades de que es 
disposi en arxius públics, per contribuir a la ràpida in-
vestigació judicial i instrucció d’aquesta causa.

b. Impulsar, davant de les autoritats italianes, les ac-
tuacions necessàries per tal d’organitzar conjuntament 
actes de desgreuge, reparació moral i reconciliació en 
memòria de les víctimes dels bombardejos sobre Bar-
celona i altres ciutats i poblacions catalanes durant la 
Guerra Civil.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Registre Civil com a servei públic de les 
administracions públiques
Tram. 250-00547/10

Esmenes presentades
Reg. 30975 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30975)

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

De l’apartat b) del punt 1

«B. La petició de que es mantinguin i millorin els òr-
gans judicials de proximitat, com els actuals Jutjats de 
Pau i que, en tot cas es prevegui, la constitució de nous 
òrgans jurisdiccionals de proximitat, d’àmbit de poble, 
barri o districte, de fàcil accés a la ciutadania, amb 
tramitació àgil, simple i gratuïta, per resoldre qües-
tions menors en els àmbits civil, veïnal, de propietat 
horitzontal, faltes o temes administratius de caràcter 
local i de poca complexitat en el marc de la Llei Or-
gànica del Poder Judicial que haurà de reajustar les 
atribucions dels jutjats de pau, d’acord amb el model 
organitzatiu dels jutjats i tribunals que s’estableixi i del 
model de demarcacions judicials.»

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

Del punt 2

«2. A que, en l’exercici de les competències en recur-
sos humans i materials en matèria d’administració de 
Justícia, i mentre no entre en vigor la Llei 20/2011 el 
Govern de la Generalitat doni compliment a l’Acord 
de Govern de l’2 de juny pel qual s’adopten mesures 
complementàries a les previstes al Decret en matèria 
de despenses de Personal. En la mesura que les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin, el Departa-
ment de Justícia dugui a terme de forma conjunta amb 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, la Secretaria del Govern i els secretaris co-
ordinadors provincials, els plans de treball i de reforç 
que es considerin necessaris per tal d’atendre els ser-
veis bàsics del registre civil i actualitzar en la mesura 
que sigui possible la litispendència que acumulen els 
registres civils del nostre territori.»

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

Esmenes presentades
Reg. 31034 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31034)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat garantir la continuïtat del centre investigador 
de l’IRTA per assegurar l’activitat de recerca a Lleida 
com a capital agroalimentària de Catalunya, així com 
assegurar que no disminuirà l’activitat de la investiga-
ció i recerca a les instal·lacions del campus de l’Escola 
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Univer-
sitat de Lleida.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30981 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30981)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar realitzant les negociacions ne-
cessàries amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient (MAGRAMA), per tal que, en la ma-
jor brevetat possible, es disposi del conveni definitiu de 
cessió de l’ús o explotació de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) de Sant Jaume d’Enveja, que 
permeti a l’ACA assumir la seva gestió i explotació i 
conseqüent posada en funcionament.»
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Proposta de resolució sobre el servei d’as-
sistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 250-00587/10

Esmenes presentades
Reg. 30976 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 26.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30976)

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

Del punt 3

«3. Reconèixer el treball de tots els professionals pe-
nitenciaris i prioritzar en la política penitenciària l’op-
timització dels funcionaris de règim en tasques de 
tractament i reinserció i garantint al màxim la seva es-
tabilitat laboral i com a eix essencial de la reinserció 
del model penitenciari català.»

Proposta de resolució sobre l’acció interna-
cional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Esmenes presentades
Reg. 30799 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 23.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 30799)

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

De modificació del punt 3

«Vetllar perquè l’escassetat de recursos públics no pro-
voqui la desaparició ni disminució de persones i en-
titats (en definitiva, de coneixement) que formen el 
teixit solidari municipal, ja que aquesta eventual desa-
parició total o parcial tindria conseqüències negatives 
per Catalunya a mig termini.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30977 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30977)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar la senyalització de la intersec-
ció de la C-14 d’accés a Peramola per tal de veure si 
aquesta és compatible amb la senyalització de l’accés 
a un restaurant determinat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 30978 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 30978)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar, d’acord amb els criteris de se-
nyalització vigents, la possibilitat de senyalitzar la po-
blació de Peramola dons de la intersecció d’accés a 
Nuncarga existent a la C-14.»
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a evi-
tar l’aplicació de l’expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00596/10

Esmenes presentades
Reg. 31035 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 25.07.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 31035)

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

1. Replantejar la dotació pressupostària a la CCMA, 
augmentant-la en la mesura que el límit de dèficit i la 
previsió d’ingressos ho permetin, amb l’objectiu de mi-
nimitzar la pèrdua de llocs de treball de l’Expedient de 
Regulació d’Ocupació, prioritzant les jubilacions vo- 
luntàries amb condicions suficients, les reduccions  
voluntàries de jornada, la desaparició de complements 
per funcions no exercides, així com la reducció d’estruc-
tures directives i altres mesures alternatives que perme-
tin generar estalvi i conservar llocs de treball.

Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00699/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Se-
guretat Social a diferents federacions i clubs esportius 
catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una 
gran preocupació i inquietud en el conjunt d’aquest 
sector, ja que moltes d’elles s’han tancat amb sancions, 
que en certs casos, han estat molt elevades.

De moment, es tracta d’un problema exclusivament 
amb la Seguretat Social, perquè Hisenda no s’hi ha po-
sat, si bé es de preveure que en un futur es puguin co-
mençar a realitzar inspeccions també en l’àmbit fiscal.

Aquestes actuacions no només afecten a l’esport pro-
fessional sinó que també s’han començat a estendre a 
l’esport de base, que ha vist com molts clubs i associ-
acions esportives estan rebent actes d’infraccions i de 
liquidacions per manca d’alta de cotització dels treba-
lladors i dels jugadors, per uns imports que per a molts 
clubs i entitats esportives poden ser inassumibles.

Atès que les sancions es comptabilitzen per a cadas-
cun dels treballadors, encara que la seva prestació si-
gui d’unes poques hores setmanals, la quantia global 
de la sanció pot arribar a ser molt important, greument 
perjudicial per als afectats, tant clubs com jugadors.

Arrel d’aquesta situació es va començar a informar 
que els clubs i entitats esportives es trobaven en aques-
ta conjectura per culpa d’una llei aprovada en «època 
del tripartit», la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici 
de les professions de l’esport, quan en realitat la inci-
dència de la situació descrita deriva d’aspectes tècnics 
i jurídics de la legislació estatal en matèria de Segure-
tat Social.

Davant aquesta situació, el Govern de la Generalitat 
només a aconseguit del Govern de l’Estat una moratò-
ria per regularitzar de manera voluntària que finirà el 
30 de setembre d’aquest any i un compromís de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social, que no iniciarà 
noves actuacions inspectores d’ofici fins aquesta data. 
Durant aquest termini, els clubs hauran d’adaptar-se a 
la legalitat existent, donant d’alta a tots els treballadors 
que tinguin, així com als col·laboradors, ja siguin juga-
dors, entrenadors o altres empleats.

Cal tenir en compte que dintre del col·lectiu de per-
sones que es consideren subjectes a una relació labo-
ral amb els clubs i entitats esportives i que, per tant, 
han d’estar donades d’alta i cotitzar, es troben tant els 
mateixos esportistes que reben una remuneració per la 
seva participació com els entrenadors, preparadors fí-
sics, monitors i similars, així com altre personal, com 
els recepcionistes, personal administratiu, de mante-
niment i similars.

En el cas del col·lectiu arbitral, la qualificació de la re-
lació que uneix a les parts és, en principi, de caràcter 
administratiu i no pas laboral. Per tant, no procedeix 
l’alta en el Règim de la Seguretat Social, ni en el Rè-
gim Especial d’Autònoms.

En cap cas, el nostre grup parlamentari vol instar a 
vulnerar la llei, ni que el sector de l’esport pugui ser 
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La 
nostra voluntat és que el marc normatiu s’adapti a la 
realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es 
dóna compliment estricte a la normativa espanyola en 
matèria de seguretat social serà la fi de l’esport català, 
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perquè l’estructura esportiva a casa nostra es sustenta 
gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan 
que es pugui tirar endavant l’activitat diària de l’esport 
en el nostre país.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a traslla-
dar al Govern de l’Estat la necessitat que, en el termi-
ni més breu possible, adopti les mesures que permetin 
que les quantitats que percebin els monitors i les mo-
nitores, els entrenadors i les entrenadores i, els i les 
arbitres del sector esportiu per compensar les despe-
ses a les quals es veuen obligats, com a conseqüència 
del desenvolupament d’una activitat no professional en 
clubs i entitats esportives, puguin considerar-se com 
quantitats no salarials i, per tant, no estiguin sotmesos 
a l’obligació de cotització en la Seguretat Social.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

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

Proposta de resolució sobre la presentació 
de les dades de l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya i de l’Observatori del Mercat de Tre-
ball per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Exposició de motius

La crisi econòmica i les retallades que s’estan produint 
en els diferents sectors tant públics com privats, estan 
afectant molt especialment al sector de les dones en 
l’ocupació, la conciliació familiar, la sobrecàrrega de 
feines, etc. La societat està organitzada entre homes i 
dones, i dintre d’ells hi ha diferents col·lectius, com les 
dones joves, les dones immigrants, la múltiple discri-
minació, que estan patint molt considerablement dis-
criminacions per raó de sexe.

Diferents entitats com la Fundació Maria Aurèlia Cap-
many i la Fundació Surt, per exemple, treballen diària-
ment per la recerca i l’eradicació de les discriminacions 
per raó de sexe que pateixen les dones en el mercat la-
boral i en molts àmbits de la vida social, com el cultu-
ral i familiar. Des de la recerca i la inclusió es promou 
l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones, la seva 
autonomia i el seu lideratge. És important fer efectius 
els drets econòmics, socials i culturals de les dones, per 
arribar a una igualtat entre dones i homes.

A través d’informes i dades aquestes entitats poden 
marcar les seves propostes per trobar polítiques efecti-
ves. A l’hora de fer la recerca es troben amb dificultats 
per aconseguir dades desagrades i territorialitzades, 
cosa que dificulta la seva tasca.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a oferir 
totes les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) i de l’Observatori del Mercat de Treball de-
sagregades per sexe i territoris (províncies, comarques 
i municipis).

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’autonomia de 
gestió dels centres docents i la discrimina-
ció positiva de persones amb disminució re-
coneguda
Tram. 250-00701/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Els Grups sotasignants, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l’obliga-
ció dels poders públics a garantir la protecció jurídica 
de les persones amb discapacitat i promoure’n la seva 
integració social, econòmica i laboral (Art. 40.5). Una 
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mostra d’aquest impuls dins l’àmbit de la funció públi-
ca va ser la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig 
la qual establia l’anomenada via de reserva a la qual 
podien accedir les persones amb discapacitat recone-
guda. Així als apartats 6.1 i 6.2 referents a l’admissió 
d’aspirants discapacitats i reserva de places respecti-
vament, estableixen: 

– «Les persones amb discapacitat seran admeses a 
la realització de proves sense necessitat d’acreditar 
les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials 
abans del seu començament [...]»

– «En les convocatòries es reservarà una quota no in-
ferior al 5% del les places pels aspirants que tinguin la 
condició legal de disminuït [...]»

– «La participació en processos selectius per aquesta 
via de reserva resta limitada a aquells aspirants amb 
la condició legal de disminuït i garanteix el seu dret 
preferent per escollir les vacants en el torn respectiu 
[...]»

Fins ara, totes les instruccions dictades per la Genera-
litat sobre les adjudicacions de destinacions provisio-
nals per al personal funcionari i interí dels cossos do-
cents i sobre desplaçaments forçosos per modificació 
de les plantilles dels centres docents públics, es res-
pectava el criteri de discriminació positiva recollit a la 
Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig que donava 
prioritat de destinació a les persones amb discapaci-
tat. No obstant, la Resolució ENS/1051/2013, de 13 de 
maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les 
adjudicacions de destinacions provisionals amb efec-
tes d’1 de setembre de 2013 per al personal funcionari 
de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i 
sobre els desplaçaments forçosos per modificació de 
les plantilles dels centres educatius públics, ha suposat 
un trencament de model que tants bons resultats havia 
donat fins ara afavorint la plena inclusió en el món la-
boral d’aquest col·lectiu.

Davant d’aquesta situació, que significa la desaparició 
del criteri d’acció positiva, definit i regulat a la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, per tal de facilitar l’ac-
cés a la funció pública de les persones amb discapa-
citat, i garantir que el 2% dels llocs de treball de les 
plantilles dels centres docents públics estiguin coberts 
per persones amb discapacitat que tinguin reconegu-
da la condició legal de disminuït i en compliment del 
contingut del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre 
i del Decret 66/1999, de 9 de març.

Per aquests motius, els Grups sotasignants presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres docents públics previs-
ta a la Llei d’Educació, aprovant el decret de planti-
lles i provisió de llocs de treball amb consens amb els 
agents implicats.

2. Garantir que l’esmentat decret de plantilles contem-
pli accions positives vers el col·lectiu de treballadors 
amb disminució reconeguda.

3. Garantir que amb l’aplicació de l’esmentat decret de 
plantilles es compleix la ràtio que el 2% dels llocs de 
treball dels centres docents públics estiguin coberts 
per persones amb discapacitat que tinguin reconeguda 
la condició legal de disminuït.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Núria Segú Ferré, 
diputada, del GP SOC; Dolors Camats i Luis, porta-
veu, i Joan Mena Arca, portaveu adjunt, del GP ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
destinacions provisionals per al curs 2013-
2014 al personal dels cossos docents

Tram. 250-00702/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignants d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats 

Exposició de motius

A l’Estatut d’Autonomia de l’any 1978 es preveia que 
la Generalitat li corresponia el promoure les condi-
cions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i 
dels grups en què aquest s’integra siguin reals i efecti-
ves. En conseqüència, li corresponia remoure els obs-
tacles que impedien o dificultaven la seva plenitud (art. 
8.2). Així doncs, a l’empara d’aquest article es dictà el 
Decret 66/1999, de 9 de març, que tenia com a finalitat 
establir les garanties necessàries per facilitar l’accés 
a la funció pública de les persones amb discapacitat 
en igualtat de condicions amb la resta d’aspirants, així 
com la regulació de les funcions dels equips multipro-
fessionals de valoració en l’àmbit de la funció pública.
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Ja amb l’aprovació de l’Estatut de 2006 es concreta molt 
més l’obligació dels poders públics a garantir la protec-
ció jurídica de les persones amb discapacitat i promou-
re’n la seva integració social, econòmica i laboral (Art. 
40.5). Una mostra d’aquest impuls dins l’àmbit de la 
funció pública va ser la Resolució GAP/1644/2007, de 
28 de maig la qual establia l’anomenada via de reserva 
a la qual podien accedir les persones amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%.

Fins ara, en les instruccions dictades per la Generalitat 
sobre les adjudicacions de destinacions provisionals 
per al personal funcionari i interí dels cossos docents 
i sobre desplaçaments forçosos per modificació de les 
plantilles dels centres docents públics, es respectava el 
criteri que donava prioritat de destinació al col·lectiu 
d’interins amb disminució reconeguda estimat al vol-
tant de 150 persones.

No obstant, la Resolució ENS/1051/2013, de 13 de 
maig ha suposat un trencament d’aquest criteri de dis-
criminació positiva vers al col·lectiu d’interins amb 
disminució que tants bons resultats havia donat fins 
ara, al afavorir la contractació de persones amb disca-
pacitat tal i com queda recollit a l’article 40.5 de l’Es-
tatut d’Autonomia.

Per aquests motius, els Grups sotasignants presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1.Deixar sense efecte la Resolució ENS/1051/2013, de 
13 de maig per la qual es dicten les instruccions so-
bre les adjudicacions de destinacions provisionals amb 
efectes d’1 de setembre de 2013 per al personal fun-
cionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos 
docents i sobre els desplaçaments forçosos per modi-
ficació de les plantilles dels centres educatius públics.

2.Aprovar una nova Resolució que contempli els pa-
ràmetres que establia la Resolució ENS/878/2012, de 
7 de maig, en que s’establien criteris de discriminació 
positiva pel personal funcionari i interí dels cossos do-
cents amb disminució legalment reconeguda a l’hora 
d’obtenir una adjudicació de destinació provisional.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Núria Segú Ferré, 
diputada, del GP SOC; Dolors Camats i Luis, porta-
veu, i Joan Mena Arca, portaveu adjunt, del GP ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels projectes d’integració social a les esco-
les públiques
Tram. 250-00703/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució a favor de mantenir els projectes d’integració 
social a les escoles públiques de Catalunya per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

El personal tècnic d’integració social a l’escola pública 
de Catalunya és una figura fonamental per a garantir 
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social als nostres 
pobles, barris i ciutats.

És competència general del personal tècnic d’integra-
ció social programar, organitzar, desenvolupar i ava-
luar les activitats d’integració social; valorar la infor-
mació obtinguda sobre cada cas, i determinar i aplicar 
les estratègies i tècniques més adequades per al desen-
volupament de la seva autonomia personal i inserció 
ocupacional.

Molts d’aquests tècnics d’integració social estan as-
sociats al programa PROA (Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo), que són Contractes-Programa 
amb centres educatius per a l’increment de l’èxit esco-
lar i per a la reducció de l’abandonament primerenc de 
l’educació i la formació. Són elements que s’emmar-
quen dins del primer bloc dels Programes de Coope-
ració Territorial, programes de millora del rendiment 
escolar de l’alumnat.

El finançament principal dels Acords de Coresponsa-
bilitat i plans d’autonomia d’aquells centres que par-
ticipen en els projectes prové, entre d’altres, dels fons 
econòmics dels convenis associats a cadascun dels 
programes de cooperació territorial.

Actualment, amb les retallades que està aplicant el go-
vern de l’estat i també el Govern de Catalunya, aquests 
programes d’integració social estan en perill. Supri-
mint aquests projectes d’àmbit educatiu i territorial, 
que s’han demostrat exitosos, la cohesió social i la 
igualtat social tornen a estar en risc a la nostra escola 
pública.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Reconèixer la bona feina feta i el resultat exitós dels 
programes d’integració social i del personal d’integra-
ció social que els desenvolupa.

2) Garantir la continuïtat de tots els projectes d’inte-
gració social a les escoles públiques de Catalunya així 
com la continuïtat laboral del personal tècnic d’inte-
gració social.

3) Avaluar la necessitat de nous projectes d’integració 
social a escoles públiques de Catalunya on avui no es 
desenvolupen.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les hores del personal auxiliar d’educació 
a les escoles públiques
Tram. 250-00704/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució a favor de mantenir les hores educatives del 
personal auxiliar d’educació a les escoles públiques 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En els últims anys, Catalunya ha apostat per un model 
d’escola pública inclusiva on l’alumnat amb diversitat 
funcional es relaciona amb la resta de membres de la 
comunitat educativa en centres ordinaris amb l’objec-
tiu d’aprofundir en la cohesió i la justícia social també 
a les nostres escoles públiques. En aquest model d’es-
cola inclusiva, és fonamental el paper que han desen-
volupat en l’últim període els i les auxiliars d’educació 
especial, altrament anomenats vetlladors o vetlladores.

El personal auxiliar d’educació especial té encomanda 
la tasca de donar suport a l’autonomia dels infants amb 
un alt grau de dependència, per tal que puguin partici-
par en totes les activitats que es desenvolupin a l’aula o 
en el context educatiu del grup-classe.

Per aquest motiu, retallar les hores d’auxiliars d’edu-
cació especial o retallar en les condicions laborals d’a-
quest personal educatiu és una forma de minvar la qua-
litat de vida dels infants amb diversitat funcional, la 
integració d’aquests alumnes en la dinàmica global del 
grup-classe i de vulnerar el principi d’igualtat d’oportu-
nitats per a aquests alumnes en el seu futur més imme-
diat condicionant, per tant, la seva vida adulta.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Reconèixer la tasca desenvolupada, de forma exito-
sa, pel personal auxiliar d’educació especial en centres 
ordinaris de l’escola pública a Catalunya.

2) Garantir el manteniment actual d’hores d’auxiliars 
d’educació especial (vetlladors/es) a les escoles públi-
ques catalanes.

3) Garantir les condicions laborals dels auxiliars 
d’educació especial (vetlladors/es) a les escoles públi-
ques catalanes.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels projectes d’unitat d’escolarització com-
partida
Tram. 250-00705/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 31367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució a favor del manteniment dels projectes, rà-
tios i personal educatiu de les Unitats d’Escolarització 
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Compartida, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) són ei-
nes educatives, adreçades a alumnes de 3r i 4rt curs 
de l’ESO o que tenen una edat mínima de 14 anys. 
Es tracta d’una recurs educatiu que ofereix el departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
sovint amb la participació dels ajuntaments, associaci-
ons, fundacions, etc.

L’èxit educatiu de les UEC està fonamentat en una ràtio 
més reduïda i l’experiència dels professionals amb alum-
nes amb determinats problemes d’adaptació educativa. 
En tractar-se d’un programa de diversificació curricular, 
aquest permet adaptar els continguts a les característi-
ques concretes de cada alumne/a i treballar de manera 
transversal.

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials deriva-
des de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria, de mane-
ra excepcional alguns d’aquests alumnes poden seguir 
part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa 
en unitats d’escolarització compartida.

L’escolarització en aquestes unitats comporta una es-
colarització compartida amb el centre docent en què 
l’alumne/a està matriculat, del qual continua depenent 
als efectes acadèmics i administratius.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir els projectes d’Unitat d’Escolarització Compartida 
amb les ràtios i el personal educatiu adequat, de forma 
consensuada amb les escoles que ofereixen aquest pro-
grama i amb el món local.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat local del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural d’Ulldecona
Tram. 250-00706/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, 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’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Fa ja més d’un any el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va deci-
dir tancar les unitats locals d’agricultura de diversos 
municipis de Lleida i les Terres de l’Ebre. La decisió 
afecta directament a serveis que faciliten en el món 
rural un accés i una proximitat imprescindibles amb 
l’administració per la gestió i economia de les explo-
tacions agràries. Entre altres, la tramitació de subven-
cions, la inscripció en registres i l’expedició de llibres 
d’explotacions ramaderes fins a inspeccions de gran-
ges, recollides de mostres per anàlisis sanitàries, així 
com controls de moviments de bestiar.

En el cas concret d’Ulldecona, aquest tancament s’ha 
fet sense comunicar-ho oficialment a la població i 
aprofitant un canvi de seu proposat per l’Ajuntament 
després que aquest hagués fet importants inversions i 
esforços per mantenir l’oficia oberta els darrers anys.

Des del Departament s’argumenta que aquesta deci-
sió respon a la nova reestructuració dels serveis que 
ofereixen i per reduir costos. Però, el cert és que la 
supressió d’aquestes oficines, com és el cas d’Ullde-
cona, no suposa cap estalvi, donat que els locals estan 
majoritàriament mantinguts pels corresponents ajun-
taments i el personal de la Generalitat s’ha reubicat en 
els centres comarcals. Aquest fet comporta la pèrdua 
d’uns serveis que l’administració oferia al sector pro-
ductiu més important de les comarques de l’Ebre sen-
se pressuposar cap estalvi substancial, motiu que s’al-
lega per justificar el seu tancament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
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Natural a reobrir el 2014 la unitat local d’agricultura 
d’Ulldecona en les mateixes condicions que les exis-
tents abans de la decisió del seu tancament.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Àngel Ros i Do-
mingo, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la prevenció del 
suïcidi
Tram. 250-00707/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

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

El suïcidi és una causa de mortalitat important. El Pla 
Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya 
indica la prevenció del suïcidi com una de les princi-
pals línies d’actuació, especialment en un moment en 
què les ràpides transformacions socials que estem vi-
vint l’incrementen, i ha de ser una de les prioritats en 
les polítiques de salut pública.

Les crisis econòmiques augmenten el risc de suïcidi, 
ja que indueixen depressions que estan presents en el 
60% dels casos, encara que hi ha països com els nòr-
dics on la taxa és el triple. A Catalunya, del 2006 al 
2012, el nombre de persones que es van suïcidar amb 
resultat de mort o que ho van intentar va augmentar 
en gairebé 1.000 persones, amb un augment d’un 47% 
dels suïcidis amb resultat de mort i un 58% d’augment 
de les temptatives.

La falta de suport social, la soledat, l’estrès sever, les 
malalties cròniques i incapacitats són factors que indu-
eixen al suïcidi, convertint aquest com la causa princi-
pal de mort juvenil junt amb els accidents de trànsit, i, 
segons dades de de la Federació Catalana d’Associaci-
ons de Familiars i Persones amb Problemes de Salut 
Mental, la primera dels homes de 30 a 44 anys.

Segons dades de l’Idescat, 478 persones varen morir 
de suïcidi a Catalunya l’any 2011, 355 homes i 123 do-
nes, de les quals 324 a Barcelona, 62 a Girona, 42 a 
Lleida i 50 a Tarragona. 478 defuncions per suïcidi 
suposa una taxa de mortalitat de 5,9 defuncions per 

100.000 habitants (9,1 homes i 2,7 dones) sobretot en 
la franja de 35 a 64 anys, i un pic de mortalitat en ho-
mes de més de 85 anys. La taxa havia presentat una 
tendència decreixent lenta fins el 2010, creixent un 
10% el 2011 i un 22% les temptatives de suïcidi.

Cada dia proven de suïcidar-se més de 6 persones i en-
tre una i dos ho aconsegueix.

Catalunya lidera el Projecte Europeu contra la Depres-
sió i el risc de suïcidi (Europen Alliance Against De-
pressions/EAAD) des de l’any 2008 amb dos proves 
pilots a la Dreta Eixample des de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau i a Sabadell des de l’Hospital Parc 
Taulí.

Els resultats de la intervenció sanitària i comunitària en 
aquests dos territoris de Catalunya han ajudat a preve-
nir suïcidis. Han estat atesos 634 pacients amb un nom-
bre de temptatives de suïcidi ateses a urgències de 834.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Establir un registre unificat de temptatives de suïci-
dis i suïcidis consumats.

2. Estendre un protocol de prevenció d’intervenció sa-
nitària i comunitària de suïcidi a tot Catalunya, simi-
lar al de la Dreta de l’Eixample liderat per l’Hospital 
de Santa Creu i Sant Pau i a Sabadell per Parc Taulí.

3. Elaborar en el si del Consell del Pla Director de Sa-
lut Mental i Addiccions una proposta de «Codi pre-
venció Suïcidi» de circuit ràpid de detecció de les si-
tuacions d’alt risc de suïcidi i d’atenció urgent a les 
temptatives de suïcidi a través del Sistema Emergències 
Mèdiques i el sistema sanitari.

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’avaluació de 
l’impacte del projecte BCN World
Tram. 250-00708/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
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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’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

Pel que coneixem, el Projecte de Barcelona World a 
desenvolupar als termes municipals de Vila-seca i Sa-
lou requereix una anàlisi acurada per tal de preveure 
amb antelació l’adaptació del territori a la nova situació.

Així, l’increment de la població requerirà que es pre-
vegin serveis sanitaris, educatius i de formació profes-
sional i en particular, de seguretat, de provisió de ser-
veis d’energia, d’aigua, de tractament de residus.

Però també la nova oferta turística requerirà preveure 
i planificar a mig i llarg termini el futur del sector a la 
Costa Daurada.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Encomanar als Departaments d’Ensenyament, Sa-
lut, Interior, Territori i Sostenibilitat i Benestar i Fa-
mília sengles estudis per preveure les noves necessi-
tats que es derivaran de la implantació del projecte de 
Barcelona World.

2. Convocar els agents econòmics i socials de la Costa 
Daurada, Universitat Rovira i Virgili (Observatori de 
la Fundació d’Estudis Turístics i Parc Científic i Tec-
nològic del Turisme i Oci) i Ajuntaments de la Costa 
Daurada per tal d’analitzar l’impacte del projecte Bar-
celona World en la conformació d’una nova demanda, 
planificar noves estratègies i, en definitiva, el futur del 
sector a la Costa Daurada.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el sistema de 
contraprestacions del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00709/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

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

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, 
entitat formada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i 
el Consell Comarcal, va establir ara fa un any un sis-
tema de contraprestacions en forma de tasques de col-
laboració social que han de complir les persones bene-
ficiaries d’ajudes per a urgències socials.

El grup municipal del PSC-Progrés va presentar una 
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per consi-
derar les bases no adequades a l’ordenament jurídic vi-
gent i contràries al sentit d’equitat que ha de presidir 
sempre l’actuació dels serveis socials.

També el Col·legi d’Educadores i d’Educadors Soci-
als de Catalunya va elaborar un manifest crític amb 
les bases aprovades pel Consorci, on s’afirmava, entre 
d’altres coses, que «la contraprestació pot convertir-se 
en un càstig afegit». O «que la imposició d’aquestes 
mesures semblen més dirigides a disminuir la despesa 
que a afavorir la inclusió social».

La Sindicatura de Greuges de Catalunya ha resolt 
l’expedient relatiu a la queixa formulada pel grup del 
PSC-Progrés sobre el règim d’ajuts d’urgència social 
establert pel Consorci d’Atenció a les Persones.

De la lectura de les consideracions i recomanacions 
que fa el Síndic se’n conclou que cal una modificació 
profunda de les bases.

El Síndic recomana «regularitzar el més aviat possible 
aquesta situació, ja sigui mitjançant una derogació o 
una modificació formal de les bases», que «se supri-
meixi l’obligatorietat amb caràcter general, sens per-
judici que es puguin preveure amb caràcter voluntari», 
que, «en els casos de deteriorament físic o psíquic, en 
que una altra persona de la unitat familiar hagi de re-
alitzar la contraprestació, difícilment es pot vincular a 
la millora de la autonomia personal» i que «les ajudes 
es concedeixin amb la seguretat jurídica necessària, 
amb clarificació i modificacions oportunes».
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La Sindicatura ha demanat formalment al Consorci la 
modificació de les bases i adverteix que en farà un se-
guiment per tal que es compleixin les recomanacions.

L’Ajuntament de La Seu d’Urgell, en sessió plenària del 
8 de juliol, va rebutjar incloure les recomanacions de la 
Sindicatura al programa de contraprestacions Socials.

Que el mateix Consorci reconeix que el projecte es-
tà temporalment aturat per la impossibilitat de tirar-lo 
endavant, tot i que les bases del programa són vigents.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Instar al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell (CAPAU) a garantir les ajudes d’urgències so-
cials als ciutadans i ciutadanes, independentment de la 
contraprestació social, eliminant l’obligatorietat actual.

2. Instar al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell (CAPAU) a modificar les bases de contrapres-
tacions socials per tal d’incloure totes les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

3. Instar al Consorci d’Atenció a les Persones de 
l’Alt Urgell a que aquesta modificació es dugui a ter-
me abans de tres mesos, previ consens a la Comissió 
d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia
Tram. 250-00710/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 31599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Colòmbia ha estat un país prioritari en la cooperació 
catalana, tant per part de les ONG catalanes, com per 

part del Govern de la Generalitat el qual ha fet de la 
Estratègia de país prioritari (EPR) de Colòmbia 2010-
2014 el seu full de ruta per tal de guiar les diferents 
actuacions del Govern de la Generalitat en matèria de 
cooperació al desenvolupament en aquest país. A l’es-
tratègia de país s’hi defineixen les prioritats d’actuació 
sectorials i territorials, a més dels processos i les mo-
dalitats de cooperació, l’establiment d’aliances amb al-
tres actors i els recursos que s’hi hauran de destinar. A 
més, pretén garantir la coherència, la coordinació i la 
complementarietat de les actuacions del conjunt de la co-
operació catalana a més, de preveure mecanismes que 
han de servir per assolir aquest objectius.

La cooperació catalana s’ha caracteritzat per concen-
trar els seus esforços en dos grans objectius estratègics 
que són, per un costat, els Drets Humans, la governan-
ça democràtica i l’enfortiment del teixit social i, per 
l’altra, la construcció de la pau.

A més, cal esmentar que els darrers anys, especial-
ment durant la passada legislatura, s’han intensificat 
les relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern 
de Colòmbia, on el Govern ha impulsat delegacions 
econòmico-institucionals encapçalades per Consellers 
a aquest país.

És a l’EPR Colòmbia on s’esmenta la Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia com un «re-
ferent en quant a la incidència política, promoció i pro-
tecció dels Drets Humans a Colòmbia i el suport a una 
solució política negociada».

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Co-
lòmbia que avui aplega a més d’una vintena d’entitats, 
es va crear l’any 2002 com espai de concertació entre 
diferents ONG, sindicats, entitats acadèmiques i insti-
tucions públiques catalanes implicades en la recerca 
d’una solució pacifica i negociada del conflicte colom-
bià i en la defensa dels drets humans a Colòmbia.

L’objectiu principal de la Taula és la promoció i pro-
tecció dels Drets Humans a Colòmbia i el suport a un 
procés de pau negociat, tot tenint com a marc de re-
ferència les recomanacions de les Nacions Unides i 
d’altres organismes internacionals. Un dels seus prin-
cipals compromisos és el de fer visibles iniciatives de 
pau que poden jugar un paper cabdal en la transforma-
ció del conflicte a escala local i nacional.

Des de l’any 2005 aquesta tasca d’incidència de la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
ha tingut una clara concreció al Parlament de Catalu-
nya on s’han aprovat diferents resolucions sobre Co-
lòmbia, com ha estat el cas de la 304/VII sobre la situa-
ció dels drets humans a Colòmbia (2005), la 538/VIII 
sobre el respecte i la defensa els drets humans a Co-
lòmbia (2009), la 410/IX de suport al poble de colombià 
en la defensa dels drets humans i el dret internacional 
humanitari (2012). O bé a la tasca desenvolupada per la 
pròpia Taula a la resolució 732/IX sobre la continuïtat 
del suport institucional i econòmic a la Taula Catalana 
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per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (2012). I per 
últim la Proposta de resolució de suport del procés de 
pau entre el Govern de la República de Colòmbia i les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèr-
cit del Poble i sobre la defensa del règim democràtic i 
dels drets humans signada per tots els grups parlamen-
taris aquesta legislatura (2013).

Altres àmbits de col·laboració de la Taula amb el Par-
lament de Catalunya han estat la realització de les X 
Jornades sobre Colòmbia: «Pau a Colòmbia: Un país 
formal i un altre de real» el 28 de setembre de 2012 i 
la Mesa Europea de Pau a Barcelona, convocada pel 
Congrés de la República de Colòmbia, l’Institut Català 
Internacional per la Pau, la Taula Catalana per la Pau i 
els Drets Humans a Colòmbia i l’Escola de Cultura de 
Pau el divendres 24 de maig de 2013.

Fa poques setmanes s’ha conegut la notícia de que 
l’equip tècnic de la Taula Catalana ha de tancar per 
manca de finançament de les administracions publi-
ques catalanes i cert és que la seva desaparició hipo-
teca greument la continuïtat d’aquest espai de con-
certació únic a Catalunya i a Europa per les seves 
característiques d’implicació de la societat civil i les 
administracions. Aquest esforç mantingut durant onze 
anys s’estronca precisament en un moment clau com el 
que està vivint Colòmbia avui amb el procés de diàleg 
obert entre el Govern colombià i les FARC a l’Havana.

Davant d’aquesta situació i vist que el Parlament de 
Catalunya, fa tot just un any, va aprovar la Resolució 
732/IX sobre la continuïtat del suport institucional i 
econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia on a més de refermar la impor-
tància per a Catalunya d’un espai ampli, plural i de 
concertació permanent com la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia i constatar la ne-
cessitat que l’espai únic que és la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia continuï exis-
tint, mandatava al Govern a continuar donant suport 
institucional i econòmic a la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Continuar donant suport institucional i econòmic a 
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Co-
lòmbia per garantir-ne la continuïtat.

2. Dur a terme gestions amb altres administracions 
per tal de trobar suports econòmics o altres formules 
de col·laboració que contribueixin a garantir la conti-
nuïtat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia.

3. Acompanyar a la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia per tal de cercar formules 

de col·laboració o de suport d’altres entitats o agents 
que contribueixin a garantir la seva continuïtat.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Constitució i elecció de la Mesa de la Diputa-
ció Permanent

Diputació Permanent

El dia 24 de juliol de 2013, a dos quarts de deu del 
matí i set minuts, en la sessió que ha convocat la pre-
sidenta del Parlament, s’ha constituït la Diputació Per-
manent.

La Diputació Permanent és integrada, en representació 
dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 
65.1 del Reglament del Parlament i en virtut de l’Acord 
de la Mesa del Parlament del 15 de gener de 2013, pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió: 

Albert Batalla i Siscart

Meritxell Borràs i Solé

Lluís M. Corominas i Díaz

Núria de Gispert i Català

Antoni Font Renom

M. Mercè Jou i Torras

Oriol Pujol i Ferrusola

Josep Rull i Andreu

Jordi Turull i Negre

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya: 

Oriol Junqueras i Vies

Marta Rovira i Vergés

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Anna Simó i Castelló

Grup Parlamentari Socialista: 

Celestino Corbacho i Chaves

Maurici Lucena i Betriu

Pere Navarro i Morera

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya: 

Josep Enric Millo i Rocher

Santi Rodríguez i Serra

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa: 

Dolors Camats i Luis

Joan Herrera Torres

Grup Parlamentari de Ciutadans: 

Jordi Cañas Pérez

Albert Rivera Díaz

La Diputació Permanent, d’acord amb l’article 65.2 
del Reglament, ha elegit els membres de la Mesa de la 
Diputació Permanent, que resta constituïda per la pre-
sidenta del Parlament, com a presidenta; la diputada 
Anna Simó i Castelló, com a vicepresidenta primera; 
el diputat Lluís M. Corominas i Díaz, com a vicepre-
sident segon; el diputat Celestino Corbacho i Chaves, 
com a secretari primer, i el diputat Santi Rodríguez i 
Serra, com a secretari segon.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2013

El secretari primer La presidenta
Celestino Corbacho i Chaves Núria de Gispert i Català

Substitució de diputats
Reg. 31616 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa de la Diputació Permanent

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Parla-
ment, us comunica que el diputat Sergi Sabrià i Benito 
substituirà el diputat Oriol Junqueras i Vies en la Di-
putació Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00003/10

Designació d’especialistes

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

El dia 16 de juliol de 2013 l’Intergrup per la Pau i la 
Llibertat al Sàhara, d’acord amb l’article 62.4 del Re-
glament del Parlament, proposa que participin en els 
seus treballs els especialistes, tècnics o membres de 
les següents entitats: 

Delegació a Catalunya del Front Polisari

Oualad Moussa

Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb 
el Poble Saharaui

Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Associació Internacional de juristes pel Sàhara Occi-
dental 

Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí

Núria Salamé Real

Fundació Ulls del Món

Bibiana Ruberte

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Helena Vicente

Creu Roja

Ramon Jané i Pallàs

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2013

La coordinadora de l’Intergrup
Marta Vilalta i Torres

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
52/X, sobre la creació d’un cicle formatiu 
públic d’elaboració de productes alimentaris 
i l’impuls d’un centre d’innovació i formació 
ocupacional públic del sector agroalimentari 
a la comarca d’Osona
Tram. 290-00035/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 31132 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00035/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 52/X, 
sobre la creació d’un cicle formatiu públic d’elaboració 
de productes alimentaris i l’impuls d’un centre d’inno-
vació i formació ocupacional públic del sector agroali-
mentari a la comarca d’Osona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 52/X, sobre la crea-
ció d’un cicle formatiu públic d’elaboració de produc-
tes alimentaris i l’impuls d’un centre d’innovació i for-
mació ocupacional públic del sector agroalimentari a 
la comarca d’Osona (núm. tram. 290-00035/10), us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha autoritzat un cicle 
formatiu de grau mitjà d’elaboració de productes alimen-
taris a l’Institut de Vic (Osona), per al curs 2013-2014.

Els departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocu-
pació estan en aquests moments estudiant l’oportuni-
tat de treballar en la definició de centres que integrin 
l’oferta formativa dels dos subsistemes de formació 
professional. No només en el sector agroalimentari si-
nó en molts d’altres. Un cop s’hagi conclòs aquest es-
tudi, caldrà avaluar la viabilitat d’obrir cap centre nou 
amb la disponibilitat de recursos pressupostaris actual 
o bé adaptar-se i impulsar els existents.

Barcelona, 12 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
191/X, sobre la revisió a la baixa dels peat-
ges de la carretera C-32 i el millorament de 
la mobilitat al Garraf i el Baix Penedès
Tram. 290-00155/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 31409 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa de la Comissió Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00155/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 191/X, 
sobre la revisió a la baixa dels peatges de la carrete-
ra C-32 i el millorament de la mobilitat al Garraf i el 
Baix Penedès.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b la Resolució 191/X, sobre 
la revisió a la baixa dels peatges de la carretera C-32 i 
el millorament de la mobilitat al Garraf i el Baix Pe-
nedès (núm. tram. 290-00155/10), us informo del se-
güent:

Que he establert, per als mesos de juliol i setembre, 
una roda de reunions amb tots els portaveus dels grups 
parlamentaris de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat. Així mateix, informar-vos que el Departament ja 
ha iniciat els contactes amb els alcaldes d’ambdues co-
marques. El passat 28 de juny, es va realitzar una re-
unió amb els alcaldes del Garraf i el 3 de juliol, es va 
celebrar una trobada amb els alcaldes del Baix Pene-
dès. Finalment, us faig avinent que el 21 de març d’en-
guany, el Departament va rebre els membres impul-
sors del Manifest «Peatge Just».

Barcelona, 25 de juliol de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 5/X, so-
bre l’oferta escolar per al curs 2013-2014

Tram. 390-00005/10

Informe relatiu al compliment de la Moció

Reg. 31131 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 31.07.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. de moció: 390-00005/10

Sobre: Control compliment de la Moció 5/X, sobre 
l’oferta escolar per al curs 2013-2014

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 5/X, sobre l’oferta escolar per 
al curs 2013-2014 (núm. de tram. 390-00005/10), us 
informo del següent:

Pel que fa al punt a):

D’acord amb l’article 44 de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol de 2009 correspon al Departament aprovar la 
programació de l’oferta educativa que té per objecte 
«establir les necessitats d’escolarització que ha de sa-
tisfer el Servei d’Educació de Catalunya per a garantir 
el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb 
els drets individuals dels alumnes i de les mares, els pa-
res o els tutors [...], la qualitat de l’educació i una ade-
quada i equilibrada escolarització dels alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu que propi-
ciï la cohesió social (4.2). Correspon al Govern deter-
minar els criteris de programació i el procediment, que 
ha d’establir la participació i la consulta dels ens lo-
cals, dels sectors educatius i dels titulars dels centres 
concertats (4.3) [...]. El Departament, en el marc de la 
programació educativa, ha de determinar periòdica-
ment l’oferta de llocs escolars tenint en compte l’oferta 
existent de centres públics i centres privats concertats. 
A partir d’aquesta programació, correspon al Depar-
tament establir nous llocs escolars del Servei d’Edu-
cació de Catalunya, d’acord amb els criteris fixats en 
aquest article i, en tot cas, tenint en compte les disposi-
cions pressupostàries (4.4)»

L’article 159 preveu la participació dels ens locals en 
la «determinació de l’oferta educativa de l’àmbit terri-
torial pels procediments establerts» i a l’article 162 es 
defineix que «els ens locals i l’Administració de la Ge-
neralitat col·laboren, en l’àmbit educatiu, per mitjà de 
la comissió mixta constituïda per representants de les 
entitats municipalistes i del Departament [...] i l’exerci-
ci de la coresponsabilitat de cada ajuntament i del De-
partament s’articula en l’àmbit territorial».
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És per tot això que, d’acord amb la norma bàsica el 
Departament determina l’oferta de llocs escolars, te-
nint en compte l’oferta existent sufragada amb fons 
públics i les necessitats d’escolarització per atendre la 
població prevista, amb la participació dels ens locals 
canalitzada a través de la Comissió Mixta a nivell ge-
neral, i de les Taules Mixtes de planificació a nivell 
municipal, i també tenint en compte les disposicions 
pressupostàries, tal i com marca la llei.

Pel que fa al punt b):

El municipi de Santa Perpètua de la Mogoda, respec-
te el moment amb més necessitat de llocs escolars, el 
curs 2012-13 (15 grups), perdrà en els propers cursos 
fins a 3 grups, de tal manera que el curs 2014-15 cal-
dran 13 grups i a partir del curs següent 12 grups. Al 
municipi hi ha 2 escoles privades concertades que ofe-
reixen 4 línies i 4 escoles públiques completes que ofe-
reixen 8L que poden absorbir tota la demanda, i a més 
hi ha l’oferta actual de Els Aigüerols.

Cal tenir present que l’Escola Els Aigüerols, no està 
construïda, sinó ubicada en mòduls prefabricats, i ac-
tualment els primers alumnes de l’escola estan cursant 
1 de primària. No és necessària la construcció d’un 
nou edifici escolar per acollir línies d’infantil i primà-
ria que no caldran.

Amb les dades de preinscripció i matrícula a data 1 
de juliol de 2013, al municipi de Santa Perpètua de la 
Mogoda s’ofereixen 225 places de P3 a l’escola pública 
i 100 places de P3 a l’escola privada concertada. Actu-
alment, hi ha 159 sol·licituds de preinscripció a l’escola 
pública i 130 a l’escola privada concertada. Amb les 
dades actuals, hi ha 66 vacants a l’escola pública i 30 
sobrats a la privada concertada que s’hauran de deri-
var a l’escola pública.

Pel que fa al punt c):

La Selva del Camp és un municipi del Baix Camp de 
5.500 habitants que el curs 2013-14 escolaritzarà 59 
nens i nenes i després es preveu que s’estabilitzi al vol-
tant de 70 alumnes. La proposta del Departament és 
oferir 3 L, 2 a l’escola pública i 1 a la privada con-
certada. Tenint en compte que no hi ha necessitat de 
més places, no es justifica mantenir oberta una quarta 
línia.

Amb les dades de preinscripció i matrícula a data 1 de 
juliol, l’Escola Abel Ferreter (escola pública), que ofe-
reix 50 places de P3, té 38 sol·licituds de preinscripció. 
L’Escola Sant Rafael (privada concertada) que ofereix 
27 places de P3, té 23 sol·licituds de preinscripció. Per 
tant, al municipi de La Selva del Camp hi ha actual-
ment, 16 vacants (12 a l’escola pública i 4 a la privada 
concertada).

Pel que fa al punt d):

A Pineda de Mar s’ha analitzat l’evolució del municipi 
i s’està treballant amb la comunitat educativa per dur a 

terme les accions necessàries que facilitin una propera 
fusió o integració de l’escola Poble Nou amb l’escola 
Antoni Doltra.

Amb les dades de preinscripció i matrícula a data 1 de 
juliol, el municipi de Pineda de Mar ofereix 225 places 
de P3 a l’escola pública i 25 places a l’escola privada 
concertada. Actualment, hi ha 222 sol·licituds de pre-
inscripció a l’escola pública i 21 sol·licituds a l’escola 
privada concertada. Per tant, actualment hi ha 7 va-
cants al municipi.

Pel que fa al punt e):

Tona és un municipi d’Osona de 8.100 habitants que el 
curs 2013-14 escolaritzarà 100 nens i nenes i després 
es preveu que la natalitat continuarà davallant. La pro-
posta del Departament és oferir 4 L, 2 a l’escola públi-
ca i 2 a la privada concertada, tenint en compte que no 
hi ha necessitat de més places. Per tant no es justifica 
mantenir oberta una cinquena línia. Cal tenir present 
que al curs 2012-13 l’Escola EL Castell, ubicada en 
mòduls prefabricats, que escolaritza fins a 3er de pri-
mària, té 9 alumnes a P3 de 10 que s’hi van preinscriu-
re, mentre que l’altra centre públic del municipi amb 
36 alumnes podria escolaritzar-los a tots.

Amb les dades de preinscripció i matrícula a data 1 de 
juliol, l’escola pública l’Era de Dalt ofereix 50 places 
de P3 i té 36 sol·licituds de preinscripció. I l’Escola Ve-
druna-Tona (privada concertada) ofereix 50 places de 
P3 i té 58 sol·licituds de preinscripció. Per tant, hi ha 
14 vacants a l’escola pública i manquen 8 places a l’es-
cola privada concertada. Així doncs, en total al muni-
cipi de Tona hi ha 6 vacants.

Pel que fa al punt f)

Lliçà d’Amunt és un municipi del Vallès Oriental de 
14.000 habitants que en el curs 2013-14 preveu esco-
laritzar 114 infants, i que en els propers 5 cursos es-
tabilitza 5 L de les 6 que té el municipi. Per tant cal 
procedir a la reducció de l’oferta, que en aquest cas 
permetria també donar resposta a la necessitat de no-
ves places de secundària.

Amb les dades de preinscripció i matrícula a data 1 
de juliol, al municipi de Lliçà d’Amunt s’oferten 125 
places de P3 (només s’oferta escola pública). Actual-
ment, hi ha 111 sol·licituds de preinscripció. Per tant, 
hi ha 14 vacants a l’escola pública al municipi de Lliçà 
d’Amunt.

Pel que fa al punt g)

La programació de llocs escolars es fa a mig termini 
(5 anys), tenint en compte els padrons i els diferents 
indicadors demogràfics, així com les projeccions de 
naixements en els propers anys, i s’ajusta anualment.

La situació actual és complexa i obliga a revisar les 
ofertes educatives vigents. Després d’una dècada amb 
un fort creixement demogràfic, degut a l’augment de la 
natalitat i a l’arribada d’immigrants, a partir del 2009 
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s’ha iniciat un cicle de decreixement. D’una banda, 
l’arribada de l’anomenada «generació buida» (pel seu 
nombre reduït) a l’edat de tenir fills i la crisi econòmi-
ca ha provocat una caiguda de la natalitat i a aquest 
factor cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, fins 
ara positiu, està invertint la seva tendència, i mentre 
un nombre important dels immigrants de la primera 
dècada del segle xxi torna als seus països d’origen, 
augmenta l’emigració d’una part de la població autòc-
tona, bàsicament jove i en edat de tenir fills. Aquest 
nou escenari té com a conseqüència el fet que els pro-
pers anys disminuiran el nombre de nens i nenes que 
cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a aquesta nova 
realitat.

En aquest sentit els nascuts a l’any 2010 (que iniciaran P3 
el 2013-14) van ser 84.015 i al 2011 (que iniciaran P3 el 
2014-15) foren 80.861, però en ambdós casos a la reduc-
ció de la natalitat, cal sumar-hi un saldo migratori nega-
tiu, i en el padró a 1 de gener de 2012, constaven 82.759 
empadronats per al curs 13-14 i 78.880 per al curs 14-15. 
Qualsevol programació de llocs escolars ha de tenir en 
compte aquesta tendència.

A l’hora d’adequar l’oferta escolar a les necessitats de 
places, el Departament d’Ensenyament, en el marc de 
la coresponsabilitat amb els Ajuntaments i tenint en 
compte les disposicions pressupostàries, cerca l’opti-
mització del recursos i també mantenir la qualitat de 
l’ensenyament.

Barcelona, 15 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Genera-
litat davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre el cas Palau
Tram. 350-00004/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 31.07.2013, 
DSPC-C 183.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la retallada en el Programa de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 354-00110/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 30155).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 19.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre els criteris i els mecanismes de control 
per a seleccionar les institucions i persones 
a càrrec de centres tutelats
Tram. 354-00111/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: José María Espejo-Saave-
dra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
30409).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 19.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les destitucions d’agents de la brigada 
mòbil pel cas d’Esther Quintana
Tram. 354-00112/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Sabaté i Ibarz, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 30493).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
25.07.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
situació jurídica derivada de l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llo-
bregat a Acciona
Tram. 354-00113/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 30904).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 25.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el nou informe emès amb relació al cas 
d’Ester Quintana
Tram. 354-00115/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31259).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
25.07.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’ús de l’estand que la 
Secretaria General de l’Esport té als Campi-
onats del Món de Natació de Barcelona 2013
Tram. 354-00119/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 31557).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 31.07.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Bar-
roso, president de l’Associació Nacional 
d’Afectats per Adopcions Irregulars, davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans per-
què informi sobre la situació de les adopci-
ons irregulars
Tram. 356-00338/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 29068).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.07.2013.

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 la tramesa a diverses entitats 
d’una moció de rebuig de l’avantprojecte de 
llei de l’Estat sobre serveis professionals
Tram. 356-00339/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 29070).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.07.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè presenti el darrer Infor-
me Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00340/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 29139).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de les Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè presenti el darrer Informe 
Insocat per a la millora de l’acció social
Tram. 356-00341/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 29202).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre els criteris i 
els mecanismes de control per a seleccionar 
les institucions i persones a càrrec de cen-
tres tutelats
Tram. 356-00348/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30408).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Oriol Rus-
ca, degà del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre la situació de 
l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 356-00354/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Salva-
dor Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 
30800).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans, 26.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre el nou informe 
emès amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 356-00355/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 31141).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre el nou informe 
emès amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 356-00356/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 31260).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
25.07.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Diputació de Barcelona davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la situació del deute de la Generalitat 
amb la institució
Tram. 356-00357/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 31339).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 25.07.2013.
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Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
l’ús de l’estand que la Secretaria General de 
l’Esport té als Campionats del Món de Nata-
ció de Barcelona 2013
Tram. 356-00358/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 31558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Mariona Ca-
rulla Font, presidenta de l’Orfeó Català - Pa-
lau de la Música, davant la comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les dar-
reres actuacions jurídiques d’aquesta insti-
tució amb relació al cas Palau
Tram. 356-00359/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31575).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Oller 
Cuartero, director general de l’Orfeó Cata-
là - Palau de la Música, davant la comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les darreres actuacions jurídiques d’aquesta 
institució amb relació al cas Palau
Tram. 356-00360/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 31576).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 31.07.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre els acords de la Conferència Sectorial 
d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 24 
i 25 de juliol de 2013
Tram. 355-00059/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (reg. 31508).
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.07.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de M. Àngels Barbarà Fon-
devila, directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, amb relació a la Propo-
sició de llei de consultes populars no refe-
rendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00108/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Josep M. Castellà, pro-
fessor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00111/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.
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Compareixença d’Ismael Peña-López, pro-
fessor dels Estudis de Dret i Ciència Políti-
ca i investigador a l’Internet Interdisciplinary 
Institute i a l’eLearn Center de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00112/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00114/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00116/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Marc Parés, director del 
Grup de Recerca en Participació Ciutadana 
i Moviments Socials de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques, amb relació a la Pro-
posició de llei de consultes populars no re-
ferendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00117/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Joaquín Tornos, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00120/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.

Compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 353-00121/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.
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Compareixença de Javier Pérez Royo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universi-
tat de Sevilla, amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00122/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.

Compareixença d’Elisa Pérez Vera, exma-
gistrada del Tribunal Constitucional i cate-
dràtica de dret internacional privat de la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Distància, 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00123/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.

Compareixença de Manuel Gerpe, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00124/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença d’Antoni Merino Orejón, ex-
director del Centre per a la Participació Ciu-
tadana de la Diputació de Barcelona i gerent 
de l’Ajuntament de Rubí (Vallès Occidental), 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00127/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Bartolomé Agudo López, 
extècnic de participació ciutadana i cap de 
solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de 
Terrassa (Vallès Occidental), amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00129/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença d’una representació del col-
lectiu EMMA amb relació a la Proposició de 
llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana
Tram. 353-00134/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Carles Boix i Serra, pro-
fessor de ciències polítiques de la Universi-
tat de Princeton, amb relació a la Proposició 
de llei de consultes populars no referendàri-
es i participació ciutadana
Tram. 353-00135/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.
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Compareixença de Jaume López i Hernán-
dez, doctor en ciència política i de l’adminis-
tració, amb relació a la Proposició de llei de 
consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana
Tram. 353-00136/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Ferran Requejo i Coll, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00137/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vila-
mala, professor de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de consul-
tes populars no referendàries i participació 
ciutadana
Tram. 353-00138/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 30.07.2013, 
DSPC-C 182.

Compareixença d’Esther Martín Núñez, pro-
fessora titular de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 353-00139/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 353-00140/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 30.07.2013, DSPC-C 182.

Compareixença de Joan B. Casas Onteni-
ente, president de la Comissió Tècnica de 
la Central de Balanços, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00118/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses, tinguda el 29.07.2013, DSPC-C 181.

Compareixença de Jaume Puig Junoy, mem-
bre del Centre d’Investigació en Economia 
de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, 
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. 357-00119/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses, tinguda el 29.07.2013, DSPC-C 181.
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Compareixença de Manel Peiró Posadas, 
professor del Departament de Direcció de 
Persones i Organització d’ESADE, 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. 357-00120/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 de la Comissió d’In-
vestigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, 
tinguda el 29.07.2013, DSPC-C 181.

Compareixença de Miquel Vilardell i Tarrés, 
president del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00122/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses, tinguda el 29.07.2013, DSPC-C 181.

Compareixença de Boi Ruiz i Garcia, conse-
ller de Salut, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00133/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses, tinguda el 29.07.2013, DSPC-C 181.

Compareixença de Fernando Casado Juan, 
expresident de Catalunya Caixa, davant la 
Comissió 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. 357-00154/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 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 29.07.2013, DSPC-C 180.

Compareixença de Josep Maria Loza Xuri-
ach, ex-director general de Caixa Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00161/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 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 29.07.2013, DSPC-C 180.

Compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, 
economista i expresident de Caixa Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00163/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 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 29.07.2013, DSPC-C 180.
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Compareixença dels consellers que deter-
mini el Govern davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00342/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con-
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu-
lica
Tram. 357-00343/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Enric Viñals i Gisbert, en-
ginyer de mines i col·laborador de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Pros-
pecció i Explotació d’Hidrocarburs no Con-
vencionals per mitjà de Fracturació Hidràu-
lica
Tram. 357-00344/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Carlos Seijó, enginyer in-
dustrial i investigador en I+D en la fractura 
hidràulica, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00345/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Antonio Villaseñor Hidal-
go, investigador de l’Institut de Ciències de 
la Terra Jaume Almera, davant la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Ex-
plotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00346/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Eva Margui Grabulosa, 
doctora en química i professora de la Uni-
versitat de Girona, davant la Comissió d’Es-
tudi dels Permisos de Prospecció i Explo-
tació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00347/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.
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Compareixença d’Antonio Turiel Martínez, in-
vestigador de l’Institut de Ciències del Mar, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs 
no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00348/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Mariano Marzo Carpio, 
catedràtic d’estratigrafia i professor de re-
cursos energètics i geologia del petroli de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00349/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Àlex Casademunt, inves-
tigador de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00350/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Francesc Magrinyà i Tor-
ner, professor del Departament d’Infraes-
tructura del Transport i del Territori de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, davant la 
Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospec-
ció i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00351/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Joan Martínez i Alier, 
catedràtic del Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Ex-
plotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00352/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Ferran González i Prat, 
biòleg i membre del Grup d’Estudi i Defen-
sa de la Natura, davant la Comissió d’Estu-
di dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00353/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.
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Compareixença de Marcel Coderch, expert en 
desenvolupament sostenible, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00354/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Josep Maria Serena, 
president de la Comissió de Medi Ambient 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya, davant la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00355/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Ambientòlegs davant la Comissió 
d’Estudi dels Permisos de Prospecció i Ex-
plotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00356/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Luis Eugenio Suárez Or-
dóñez, president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Geòlegs d’Espanya, davant la Comissió d’Es-
tudi dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00357/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Ignacio Ozcariz, represen-
tant de les empreses Teredo Oils i Montero 
Energy, davant la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Frac-
turació Hidràulica
Tram. 357-00358/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Carlos Bravo, membre del 
grup de professionals Salvia, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00359/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.
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Compareixença de Jaume Moya, membre del 
Fòrum l’Espitllera de la Segarra i de la Plata-
forma Aturem el Fracking, davant la Comis-
sió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00360/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Llorenç Planagumà, ge-
òleg, coordinador del Centre per la Sosteni-
bilitat Territorial, responsable de la comissió 
cientificotècnica de Riudaura Junts contra el 
Fracking i membre de la Plataforma Aturem 
el Fracking, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00361/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Blanca Gómez Roca, 
presidenta de la Plataforma Riudaura Junts 
contra el Fracking, davant la Comissió d’Es-
tudi dels Permisos de Prospecció i Explo-
tació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00362/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Albert Puy, membre de la 
Plataforma Aturem el Fracking, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00363/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Eudald Rifà i Castro, tèc-
nic del Grup de Defensa del Ter i membre de 
la Plataforma Aturem el Fracking a Osona, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs 
no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00364/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Pablo Cotarelo Álvarez, 
membre d’Ecologistes en Acció, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals 
per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00365/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.
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Compareixença de Julio Barea, membre de 
Greenpeace, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Fractu-
ració Hidràulica
Tram. 357-00366/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Carles Riba Romeva, 
membre del Col·lectiu per a un Nou Model 
Energètic i Social Sostenible i investigador 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs no 
Convencionals per mitjà de Fracturació Hi-
dràulica
Tram. 357-00367/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Eulàlia Masana, alcaldes-
sa de l’Ajuntament de Riudaura, davant la Co-
missió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencio-
nals per mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00368/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Bernat Soler, alcalde 
d’Agramunt, davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Frac-
turació Hidràulica
Tram. 357-00369/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença d’Allan Steinke Craig, admi-
nistrador de Montero Energy Corporation, 
davant la Comissió d’Estudi dels Permisos 
de Prospecció i Explotació d’Hidrocarburs 
no Convencionals per mitjà de Fracturació 
Hidràulica
Tram. 357-00370/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença de Philip Paris, administra-
dor de Teredo Oils, davant la Comissió d’Es-
tudi dels Permisos de Prospecció i Explo-
tació d’Hidrocarburs no Convencionals per 
mitjà de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00371/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.
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Compareixença del conseller de Territori i 
Sostenibilitat davant la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00372/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença del ministre d’Indústria, 
Energia i Turisme davant la Comissió d’Estu-
di dels Permisos de Prospecció i Explotació 
d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà 
de Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00373/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença del secretari d’Estat d’Ener-
gia davant la Comissió d’Estudi dels Per-
misos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00374/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença del secretari general d’Hi-
drocarburs del Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00375/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença del secretari general de 
Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme davant la Comissió d’Estudi dels 
Permisos de Prospecció i Explotació d’Hi-
drocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 357-00376/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció i 
Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mit-
jà de Fracturació Hidràulica en la sessió núm. 2, tingu-
da el 25.07.2013, DSPC-C 178.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària per a informar sobre el 
Pla de seguretat viària 2014-2016 i sobre el 
nou Pla estratègic de seguretat viària 2014-
2020
Tram. 357-00377/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària en la ses-
sió núm. 2, tinguda el 16.05.2013, DSPC-C 107.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2012
Tram. 359-00009/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Directora, del Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades (reg. 29164).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.07.2013.
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