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S U M A R I

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

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 decisió del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a la participació de la Unió en el Programa de recer-
ca i desenvolupament «Vida quotidiana assistida i activa», 
emprès conjuntament per diversos estats membres
Tram. 295-00082/10
Coneixement de la proposta p. 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa als viatges i combinats i els serveis assistits de viat-
ge per la qual es modifiquen el Reglament CE 2006/2004 i 
la Directiva 2011/83/UE i per la qual es deroga la Directiva 
90/314/CEE
Tram. 295-00083/10
Coneixement de la proposta p. 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la participació de la Unió en un programa de recerca 
i desenvolupament, emprès per diversos estats membres, 
destinat a donar suport a les petites i mitjanes empreses que 
fan activitats de recerca i desenvolupament
Tram. 295-00084/10
Coneixement de la proposta p. 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la participació de la Unió en un programa europeu de 
metrologia per a la innovació i la recerca emprès conjunta-
ment per diversos estats membres
Tram. 295-00085/10
Coneixement de la proposta p. 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la participació de la Unió en un segon programa «Co-
operació d’Europa i els països en desenvolupament sobre 
assajos clínics», emprès conjuntament per diversos estats 
membres
Tram. 295-00086/10
Coneixement de la proposta p. 5

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a l’Any europeu del desenvolupament
Tram. 295-00088/10
Coneixement de la proposta p. 5

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 recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes del CAP Ba-
dia del Vallès
Tram. 250-00149/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00151/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre la regularització de 
l’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 
com a escola laboral i sobre el garantiment de la seva con-
tinuïtat
Tram. 250-00190/10
Retirada p. 6

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un 
servei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII  
de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre l’organització del sis-
tema sanitari
Tram. 250-00245/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00349/10
Rebuig p. 6

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 7
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Proposició de llei del protectorat de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00041/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei de lluita contra la morositat en 
l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir tres membres de la Junta 
de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau
Tram. 284-00009/10
Propostes de candidats p. 8

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’allotjament dels mos-
sos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10
Presentació p. 8

Proposta de resolució sobre la restitució de la plan-
tilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00723/10
Presentació p. 9

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la se-
guretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10
Presentació p. 9

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un polo 
reflector de màniga curta en l’uniforme d’estiu dels agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10
Presentació p. 10

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
especialistes en investigació del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb defenses extensibles
Tram. 250-00726/10
Presentació p. 11

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleu-
geres i guants antitall
Tram. 250-00727/10
Presentació p. 11

Proposta de resolució sobre la substitució del mo-
biliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00728/10
Presentació p. 12

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 141, p. 68, 69) p. 13
Substitució de diputats p. 13

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució de diputats p. 13

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Substitució de diputats p. 14

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Substitució de diputats p. 14

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Designació de la presidència i substitució de diputats p. 14

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Substitució de diputats p. 14

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 22/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 18/2012, referent 
al Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent 
al 2010
Tram. 290-00005/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 15

Control del compliment de la Resolució 23/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2012, referent al 
Departament d’Educació, contractació administrativa, cor-
responent al 2010
Tram. 290-00006/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 15

Control del compliment de la Resolució 31/X, so-
bre les gestions per a la parada de l’Euromed a l’estació de 
l’Aldea-Amposta-Tortosa
Tram. 290-00007/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 17

Control del compliment de la Resolució 32/X, so-
bre la prestació del servei ferroviari entre Lleida, Tarragona i 
Barcelona amb els combois adequats
Tram. 290-00008/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 17

Control del compliment de la Resolució 33/X, sobre 
les obres de descontaminació del pantà de Flix
Tram. 290-00009/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 17

Control del compliment de la Resolució 40/X, sobre 
la reforma de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, i la defensa de la competència exclusiva de la Gene-
ralitat en matèria de serveis socials
Tram. 290-00011/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 18
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Control del compliment de la Resolució 34/X, sobre 
la millora del servei d’autobusos que connecta el Vendrell 
amb Tarragona i amb Barcelona
Tram. 290-00012/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 19

Control del compliment de la Resolució 35/X, sobre 
el compliment de la disposició addicional desena de la Llei 
de l’Estat 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’aprovació 
del Pla integral de protecció del delta de l’Ebre
Tram. 290-00013/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 19

Control del compliment de la Resolució 36/X, so-
bre les obres d’edificació de la finca de Can Juncadella, a 
Lloret de Mar
Tram. 290-00014/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 20

Control del compliment de la Resolució 38/X, sobre 
el projecte de construcció d’una planta de tractament i va-
lorització de residus industrials a Forallac i sobre l’acompli-
ment del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals de Catalunya
Tram. 290-00016/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 20

Control del compliment de la Resolució 25/X, sobre 
l’activitat industrial i la reactivació econòmica al Solsonès
Tram. 290-00018/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 21

Control del compliment de la Resolució 28/X, sobre 
la inclusió de la comarca del Bages en els programes i les 
polítiques del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 290-00021/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 22

Control del compliment de la Resolució 30/X, sobre 
la reclamació de l’ingrés dels imports pendents de l’impost 
sobre grans establiments comercials i sobre la modificació 
d’aquest impost
Tram. 290-00023/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 23

Control del compliment de la Resolució 42/X, sobre 
la Caixa d’Estalvis Laietana
Tram. 290-00025/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 23

Control del compliment de la Resolució 43/X, sobre 
les mesures relatives a les actuacions policials davant les 
mobilitzacions ciutadanes
Tram. 290-00026/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 25

Control del compliment de la Resolució 44/X, sobre 
l’assumpció de diverses competències executives en matè-
ria de seguretat
Tram. 290-00027/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 25

Control del compliment de la Resolució 118/X, so-
bre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 290-00100/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 26

Control del compliment de la Resolució 124/X, so-
bre l’impuls de mesures per a garantir la liquiditat de les en-
titats del tercer sector social
Tram. 290-00104/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 26

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 9/X, sobre l’es-
tabilitat pressupostària i el deute
Tram. 390-00009/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 26

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença de la consellera de 
Benestar Social i Família davant la Diputació Permanent 
amb relació a l’Informe del Síndic de Greuges sobre la mal-
nutrició infantil
Tram. 354-00126/10
Decaïment p. 28

Sol·licitud de compareixença de la consellera d’En-
senyament davant la Diputació Permanent amb relació a 
l’Informe del Síndic de Greuges sobre la malnutrició infantil
Tram. 354-00127/10
Decaïment p. 28

Sol·licitud de compareixença del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement davant la Diputació Permanent amb 
relació a l’Informe del Síndic de Greuges sobre la malnutri-
ció infantil
Tram. 354-00128/10
Decaïment p. 28

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla i Garcia, 
president del Consell d’Administració de l’Agència d’Infor-
mació, Avaluació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’evolució dels programes i indi-
cadors de la Central de Resultats
Tram. 356-00112/10
Acord sobre la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, pre-
sident executiu de la Fundació TicSalut, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les estratègies d’aquesta fun-
dació i les propostes del Mobile World Congress i TIC Health
Tram. 356-00146/10
Acord sobre la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona 
Barbarà, president de la Fundació Sida i Societat, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les 
actuacions d’aquesta fundació
Tram. 356-00180/10
Acord sobre la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut per-
què presentin la memòria del 2012 del servei «De compa-
triota a compatriota», sobre l’atenció sanitària a immigrants 
en situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00224/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Recerca davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomi-
adaments d’investigadors
Tram. 356-00228/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Capellà, 
responsable de recerca i innovació en salut de la Direcció 
General de Planificació i Recerca del Departament de Salut, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recer-
ca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiada-
ments d’investigadors
Tram. 356-00229/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre les llistes d’espera per a accedir 
als procediments quirúrgics regulats pel Decret 354/2002
Tram. 356-00236/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29
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Sol·licitud de compareixença del director general de 
Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situ-
ació de la recerca
Tram. 356-00247/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui les presumptes incompatibilitats en l’exercici del seu 
càrrec
Tram. 356-00299/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expli-
qui la relació del director del Servei Català de la Salut amb 
empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut
Tram. 356-00300/10
Acord sobre la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Fu-
entes, director del Departament de Dret Públic de la Univer-
sitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre 
Contractació Pública, davant la Comissió de Salut perquè 
presenti l’informe elaborat pel Grup de Treball
Tram. 356-00319/10
Acord sobre la sol·licitud p. 30

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

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
sistema d’espais naturals protegits
Tram. 355-00063/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 30

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla 
estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010, el Pla estratè-
gic del turisme a Catalunya 2013-2016 i el Pla de màrqueting 
turístic 2013-2015
Tram. 355-00064/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 30

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici 
del curs escolar 2013-2014
Tram. 355-00065/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 30

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

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, presi-
dent del Consell Assessor per a la Transició Nacional, da-
vant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, amb relació a 
l’informe núm. 1 del Consell, «La consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya»
Tram. 357-00378/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 30

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

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

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts corresponent al 2012
Tram. 334-00031/10
Presentació p. 31

Memòria de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al segon trimestre del 2013
Tram. 334-00032/10
Presentació p. 31

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès al Parlament 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a la participa-
ció de la Unió en el Programa de recerca i 
desenvolupament «Vida quotidiana assistida 
i activa», emprès conjuntament per diversos 
estats membres
Tram. 295-00082/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell relativa als viatges i 
combinats i els serveis assistits de viatge  
per la qual es modifiquen el Reglament CE 
2006/2004 i la Directiva 2011/83/UE i per la 
qual es deroga la Directiva 90/314/CEE
Tram. 295-00083/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell sobre la participació 
de la Unió en un programa de recerca i des-
envolupament, emprès per diversos estats 
membres, destinat a donar suport a les peti-
tes i mitjanes empreses que fan activitats de 
recerca i desenvolupament
Tram. 295-00084/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre la parti-
cipació de la Unió en un programa europeu 
de metrologia per a la innovació i la recer-
ca emprès conjuntament per diversos estats 
membres
Tram. 295-00085/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell sobre la participació 
de la Unió en un segon programa «Coope-
ració d’Europa i els països en desenvolupa-
ment sobre assajos clínics», emprès conjun-
tament per diversos estats membres
Tram. 295-00086/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a l’Any europeu 
del desenvolupament
Tram. 295-00088/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha co-
negut la proposta.
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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 recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes del CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00149/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,  
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.

Proposta de resolució sobre l’atenció conti-
nuada al CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,  
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00151/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,  
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de l’escola bressol de l’Hospital Universi-
tari de la Vall d’Hebron com a escola laboral 
i sobre el garantiment de la seva continuïtat
Tram. 250-00190/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i 
Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,  
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.

Proposta de resolució sobre l’organització 
del sistema sanitari
Tram. 250-00245/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,  
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.

Proposta de resolució sobre l’atenció primà-
ria a Gavà
Tram. 250-00349/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,  
tinguda el 12.09.2013, DSPC-C 185.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 33214; 33294; 33595).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
2 dies hàbils (del 19.09.2013 al 20.09.2013).
Finiment del termini: 23.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 33295; 33594).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 33893; 34099).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.09.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.09.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33752).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.09.2013 al 12.09.2013).
Finiment del termini: 13.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34100).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.09.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.09.2013.

Proposició de llei de lluita contra la morosi-
tat en l’àmbit de la Generalitat
Tram. 202-00043/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 33295; 33594).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.09.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 34101).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 17.09.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.09.2013.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir tres membres de la 
Junta de Govern de l’Institut Català Interna-
cional per la Pau
Tram. 284-00009/10

Propostes de candidats
Reg. 33547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Armadans Gil, president del Consell Català de 
Foment de la Pau (CCFP), per tal de poder dur a ter-
me la renovació parcial dels membres de la Junta de 
Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau 
(ICIP), establerta a l’article 7.3 i concordants de la Llei 
14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau (ICIP), en la redacció donada per 
la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració 
del sector públic per a agilitzar l’activitat administra-
tiva, us comunica:

1. Que per acord de la Junta de Govern de l’Institut 
Català Internacional per la Pau (ICIP), els membres 
de la Junta de Govern d’aquest Institut elegits pel Par-
lament als quals correspon de cessar (tot i que poden 
tornar a ser elegits) són els següents:

Sr. Alfons Banda i Tarradellas
Sra. Anna Bastida i Navarro
Sr. Vicenç Fisas i Armengol
Sr. Arcadi Oliveres i Boadella
Sr. Antoni Pigrau i Solé

2. Que els membres de la Junta de Govern de l’ICIP 
elegits pel Parlament que, consegüentment, mantenen 
el mandat són els següents:

Sr. Rafael Grasa i Hernàndez
Sra. Àngels Mataró i Pau
Sra. Mònica Sabata i Fernández
Sr. Josep Maria Terricabras i Nogueras

3. Que el Consell Català Internacional per la Pau pro-
posa les sis persones candidates següents per a l’elec-
ció dels tres nous membres de la Junta de Govern de 
l’ICIP que correspon d’elegir al Parlament:

Sr. Alfons Banda i Tarradellas
Sra. Magda Oranich i Solagran
Sr. José Luis Gordillo
Sra. Cécile Barbeito i Thonon

Sr. Antoni Pigrau i Solé
Sra. Neus Sotomayor i Rodríguez

Barcelona, 4 de setembre de 2013

Jordi Armadans Gil
President del Consell Català de Foment de la Pau

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’allotjament 
dels mossos d’esquadra destinats a Aran
Tram. 250-00722/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 32992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, en 
la sessió de 18 d’abril de 2013, va aprovar la Resolu-
ció 96/X per la que el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a fer les gestions pertinents amb l’Ajuntament 
de Les (Val d’Aran) perquè, en breu, arribin a un acord 
per cedir, en alguns casos concrets, l’ús de la Residèn-
cia de Les a un preu raonable per l’estada i les pernoc-
tació dels Mossos d’Esquadra destinats a la Val d’Aran 
que no en siguin originaris.

La Resolució 96/X del Parlament de Catalunya prete-
nia aportar solucions al greu problema de residencia 
d’un seguit d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a la Val d’Aran, que no són originaris de la zona, i que 
el cost de residència en aquest destí és significativa-
ment superior a la resta de destins.

Després dels mesos transcorreguts la situació d’aquests 
agents continua sent la mateixa i el Govern no ha estat 
capaç de donar compliment efectiu a la Resolució es-
mentada o, en el seu cas, aportar una solució efectiva 
a aquests agents mitjançant l’allotjament en un altre 
espai –ja que els efectes de les pluges que ha patit re-
centment la Val d’Aran ha malmès algun d’aquest es-
pais– o el seu trasllat o l’assignació d’una comissió de 
servei en un altre destí.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que, per tal de garantir l’estabilitat dels agents 
dels Mossos d’Esquadra destinats a Vielha, no origi-
naris d’aquesta població, en el termini més breu pos-
sible, posi a disposició d’aquests agents un alberg, re-
sidència, habitatge o similar, a un preu assumible, o, 
en el cas que això no sigui possible, traslladi aquests 
agents a un altre destí que els permeti assumir el cost 
de la residència.

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plantilla del CAP Canaletes, de Cerdanyola 
del Vallès
Tram. 250-00723/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut.

Exposició de motius

A principis d’agost, l’Institut Català de la Salut va in-
formar l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés sobre la 
intenció de reduir el nombre de pediatres del CAP Ca-
naletes a partir de l’1 de setembre, passant a disposar 
de 5 professionals que hi havia fins ara, a 4, un menys, 
a partir d’aquesta data.

Tot i que l’ICS sosté que la reducció d’un pediatra es 
basa en la ràtio de població atesa i que no afectarà el 
servei, ni els veïns, ni els professionals del centre ni 
l’Ajuntament comparteixen que aquesta nova retalla-
da no tingui efectes en l’atenció als pacients. De fet, el 
passat 13 d’agost la Junta de Portaveus de l’Ajuntament 
va acordar, amb el suport de la majoria dels grups mu-
nicipals, «el rebuig total a l’anunci del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya de reduir de 5 a 
4 professionals la plantilla de pediatres del CAP Ca-

naletes a partir del 1 de setembre», així com el «com-
promís unitari dels grups municipals signants d’aquest 
comunicat de treballar per revertir aquesta decisió 
pressa unilateralment pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya».

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a restituir en el termini d’un mes, a través de 
l’Institut Català de la Salut, la plantilla del CAP Cana-
letes de Cerdanyola del Vallès, de manera que aquesta 
torni a comptar amb 5 metges pediatres.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, diputada; Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat 
i la seguretat de l’estació ferroviària de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 33281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, 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 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 10 de juliol del 2013 la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat del Parlament de Catalunya va aprovar una 
iniciativa per instar al Govern de la Generalitat a con-
tinuar les negociacions amb l’Ajuntament de Sant Fe-
liu de Llobregat a fi de signar el conveni per establir el 
finançament del soterrament de les vies del tren al pas 
per la ciutat.

Així, el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Sant Fe-
liu de Llobregat i usuaris i usuàries de Renfe conti-
nuen esperant una obra que manté una llarga reivin-
dicació i mobilització ciutadana darrera. Diverses 
resolucions parlamentàries sostenen i aguditzen la ur-
gència d’aquesta actuació des de fa anys.
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Tot i que els veïns i veïnes de Sant Feliu han estat tes-
timonis de múltiples intervencions «estètiques» per 
maquillar l’aspecte de l’estació de tren, la darrera du-
rant el mes de juliol, la situació de les instal·lacions  
és més que precària. Especialment en un dels aspectes 
més fonamentals com és l’accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Actualment, les persones que tenen aquesta limitació 
no poden travessar les vies si no és a través del pas per 
sobre amb tot el perill que això suposa, i que ha es-
tat objecte de múltiples iniciatives parlamentàries per 
adequar-lo i/o suprimir-ho.

A fi de donar compliment a la darrera Resolució deri-
vada de la iniciativa socialista tractada a la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat el juliol de 2013, i espe-
rant els resultats de la negociació entre Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
determinades actuacions amb caire cautelar que ga-
ranteixin almenys l’accessibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda, són més que necessàries i impres-
cindibles.

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

Proposta de resolució

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

1. Exigir a Adif la supressió de les barreres arquitectò-
niques existents en el si de l’estació ferroviària de Sant 
Feliu de Llobregat per garantir els drets de les perso-
nes amb mobilitat reduïda pel que fa a l’accessibilitat, 
circulació i seguretat en la mateixa, en tant que Auto-
ritat responsable d’aquesta matèria i alhora del servei 
ferroviari de Rodalies.

2. Exigir a Adif, en tant que entitat responsable de 
les infraestructures ferroviàries i propietària de l’esta-
ció de ferrocarrils de Sant Feliu de Llobregat, l’adopció 
i l’aplicació de totes les normes sobre l’accessibilitat, 
circulació i seguretat relacionades amb les persones 
amb mobilitat reduïda, solucionant el fet que aquestes, 
hores d’ara, no tenen cap altre opció per accedir a les 
andanes que creuar les vies del tren al seu mateix ni-
vell i per sobre de les mateixes, amb el consegüent risc. 
Per solucionar-ho i mentre no es procedeixi al soter-
rament complert de les vies del tren el Govern instarà 
a Adif a instal·lar en l’actual pas de vianants soterrat 
–dotat exclusivament d’escales– un ascensor que con-
necti ambdues andanes de l’estació.

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Eva Granados Galiano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un 
polo reflector de màniga curta en l’unifor-
me d’estiu dels agents de trànsit del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els agents dels Mossos d’Esquadra, de l’especialitat 
de trànsit, durant l’estiu, han de desenvolupar les seves 
funcions amb una camisa i un peto reflectant.

En els mesos d’hivern aquests agents disposen d’uns 
polos de màniga llarga reflectants. Aquests polos són 
una uniformitat més adient per les funcions que desen-
volupen aquests agents.

Com és obvi, seria molt convenient que els agents de 
l’especialitat de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra, 
durant el període estival, poguessin desenvolupar les 
seves funcions amb un polo de màniga curta reflec-
tant.

De fet, gairebé la totalitat de treballadors que actuen 
en la via pública disposen d’un vestuari de treball re-
flectant tant a l’hivern com a l’estiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a facilitar un polo reflectant de màniga cur-
ta als agents dels Mossos d’Esquadra de l’especialitat 
de trànsit perquè puguin ser utilitzats ja en el període 
d’uniformitat d’estiu de l’any 2014.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents especialistes en investigació del Cos 
de Mossos d’Esquadra amb defenses exten-
sibles
Tram. 250-00726/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

D’acord amb el que ha denunciat el sindicat SAP-UGT, 
actualment hi ha membres de diferents unitats d’inves-
tigació del Cos dels Mossos d’Esquadra que no dispo-
sen de defenses extensibles. Cal recordar que aquestes 
unitats tenen autorització per emprar l’anomenat bastó 
extensible.

El fet s’agreuja per que alguns d’aquests agents tam-
poc disposa de la defensa de dotació perquè el Depar-
tament d’Interior els hi va retirar.

Davant d’una situació de perill, aquests agents l’únic 
instrument que poden utilitzar és la seva arma de foc 
o el seu propi cos. És evident que per fer front a totes 
les situacions de perill que es troben aquests agents no 
disposen de totes les eines per actuar de forma segura 
i proporcional.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a facilitar, de forma immediata, una defensa ex-
tensible a tots els agents de l’especialitat d’investigació 
dels Mossos d’Esquadra que encara no en disposin i la 
formació necessària pel seu ús mitjançant el correspo-
nent curs de formació.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
armilles antibales lleugeres i guants antitall
Tram. 250-00727/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Ens els anys 2011 i 2012, s’han produït un total de 
3.948 d’atemptats contra els agents de l’autoritat de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (fets co-
neguts per fet principal pel CME).

En els anys 2011 i 2012, s’han produït 609 fets cone-
guts amb «modus operandi» amb armes de foc.

La Direcció General de la Policia, al·legant la impossi-
bilitat de fer-ho, no ha facilitat el nombre d’intervenci-
ons de Mossos d’Esquadra on hi ha implicada una ar-
ma de foc o arma blanca ni quants han estat lesionats 
en aquests fets.

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 21 de 
març de 2013, va aprovar la Resolució 45/X del Par-
lament de Catalunya en la que el Parlament instava 
al Govern a facilitar armilles antibales lleugeres als 
agents que en necessitin per raó del servei. L’adquisi-
ció de les armilles i el lliurament als agents s’ha de fer 
abans del final del 2013.

És evident que per la perillositat de les tasques que 
desenvolupen un gran nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra se’ls ha de dotar d’armilles antibala lleu-
geres i guants antitall.

Posteriorment, s’ha tingut coneixement que el Govern 
es plantejava que els agents paguessin una part del cost 
d’adquisició de les referides armilles. Aquest planteja-
ment no té sentit ja que les armilles són un instrument 
de treball més que el Departament d’Interior ha de po-
sar a disposició dels agents. No tindria cap sentit, per 
exemple, que els agents tinguessin de pagar una part 
dels vehicles policials o de les armes de foc.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a facilitar armilles antibales lleugeres i guants 
antitall als agents dels Mossos d’Esquadra que ho ne-
cessitin per raó del servei abans de finalitzar l’any 
2013, sense que els agents tinguin que fer cap aporta-
ció dinerària.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la substitució 
del mobiliari de l’Escola Mediterrània, de 
Barcelona
Tram. 250-00728/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Anto-
nio Coto Roquet, diputat, María José García Cuevas, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

El Centre d’Educació Infantil i Primària Mediterrània 
situada en el barri de la Barceloneta de la ciutat, de 
nova construcció, després d’haver estat durant un bon 
grapat d’anys en barracons, un cop construïda, el mo-
biliari no es correspon amb l’edifici en el que està. Les 
taules i cadires en les que els alumnes hauran de fer 
classe, són, en el 80%, de l’any 1982 i 1993 (fa més de 
31 i 20 anys respectivament) i la resta de l’any 2003, 
amb situació d’oxidació i clara degradació a la vista en 
una part important d’aquest mobiliari, el que pot po-
sar en perill la pròpia seguretat i salut dels alumnes de 
l’escola el que dificulta el correcte desenvolupament 
de les seves activitats acadèmiques.

Tant important és per una escola, disposar d’un ade-
quat espai com d’un mobiliari en condicions que no 
estigui ni oxidat i degradat. Un ensenyament de quali-
tat requereix que les activitats acadèmiques es desen-
volupin en un entorn adequat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a substituir, en el termini d’un mes des de 
l’aprovació d’aquesta resolució, el mobiliari de les au-
les del CEIP Mediterrània de Barcelona (Barcelonès) 
per garantir que cap element d’aquest mobiliari es tro-
barà en situació d’oxidació o degradació d’acord amb 
els criteris professionals de la direcció del centre i el 
professorat així com de l’AMPA de l’escola.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; José Antonio 
Coto Roquet; María José García Cuevas, diputats, del 
GP del PPC
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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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 141, 
p. 68, 69)

Al BOPC 141. 

A la pàgina 68.

On diu:

«Reg. 32823 

»[...] el diputat Salvador Milà i Solsona substituirà el 
diputat Josep Vendrell Gardeñes a la sessió de la Dipu-
tació Permanent del Parlament.

»Palau del Parlament, 8 d’agost de 2013»

Ha de dir:

«Reg. 32823 

»[...] el diputat Salvador Milà i Solsona substituirà la 
diputada Laura Massana Mas en la Diputació Per-
manent del Parlament en la sessió ordinària del 29 
d’agost de 2013 a partir de les 16.00 h.

»Palau del Parlament, 28 d’agost de 2013»

A la pàgina 69.

On diu:

«Reg. 32825 

»[...] el diputat Fernando Sánchez Costa substituirà 
el diputat Josep Enric Millo i Rocher en la Diputació 
Permanent del Parlament que se celebrarà demà, 29 
d’agost.»

Ha de dir:

»Reg. 32825 

»[...] el diputat Fernando Sánchez Costa substituirà 
el diputat Josep Enric Millo i Rocher durant la subs-
tanciació del punt 1 de l’ordre del dia de la Diputació 
Permanent del Parlament que es celebrarà demà, 29 
d’agost.

»Així mateix us comunica que, per la substanciació 
dels punts 2, 3 i 4 de l’ordre del dia de la Diputació 
Permanent, el diputat José Antonio Coto Roquet subs-
tituirà el diputat Fernando Sánchez Costa.»

Substitució de diputats
Reg. 32903; 32910 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

Reg. 32903

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 Par-
lament, us comunica que el diputat Oriol Junqueras i 
Vies substituirà el diputat Pere Aragonès i Garcia, així 
com la diputada Marta Rovira i Vergés substituirà el 
diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, en la Diputació 
Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 32910

A la Mesa de la Diputació Permanent

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 40.4 del Reglament del Par-
lament, us comunica que el diputat Josep Enric Millo 
i Rocher substituirà el diputat José Antonio Coto Ro-
quet en la Diputació Permanent del Parlament.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 32952 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que la diputada Alícia Rome-
ro Llano ha estat substituïda pel diputat Juli Fernández 
i Iruela com a membre de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 32950 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que la diputada Alícia Ro-
mero Llano ha estat substituïda per la diputada Eva 
Granados Galiano com a membre de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 32951 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que la diputada Alícia Ro-
mero Llano ha estat substituïda per la diputada Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo com a membre de la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Designació de la presidència i substitució de 
diputats
Reg. 33609 i / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
42 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les 
comissions parlamentàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Joan Ignasi Elena i Garcia

Baixa

Alícia Romero Llano 

Així mateix, el Grup Parlamentari Socialista proposa 
al diputat Joan Ignasi Elena i Garcia com a president 
de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 33606 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix el Regla-
ment del Parlament, comunica que la diputada Alícia 
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Romero Llano ha estat substituïda per la diputada Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo com a membre de la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
22/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 18/2012, referent al Consorci per 
a la Normalització Lingüística, corresponent 
al 2010
Tram. 290-00005/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32926 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00005/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 22/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 18/2012, 
referent al Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, corresponent al 2010

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 22/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 18/2012, referent  
al Consorci per a la Normalització Lingüística, corres-
ponent al 2010 (núm. tram. 290-00005/10), us annexo 
l’informe elaborat pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

Barcelona, 30 d’agost de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 
23/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 19/2012, referent al Departament 
d’Educació, contractació administrativa, 
corresponent al 2010
Tram. 290-00006/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32899 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00006/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 23/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2012, 
referent al Departament d’Educació, contractació ad-
ministrativa, corresponent al 2010

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 23/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2012, referent  
al Departament d’Educació, contractació administra-
tiva, corresponent al 2010 (núm. tram. 290-00006/10), 
us informo del següent: 

Sobre l’informe de la Sindicatura (Informe 19/2012) es 
desprèn que el control intern i els procediments seguits 
pel Departament en l’àmbit de la contractació durant 
aquest exercici van estar els adequats. No obstant això, 
es van realitzar un conjunt de recomanacions que, se-
gons la Sindicatura, poden contribuir a la millora de la 
gestió de la contractació del Departament.

En aquest sentit, l’informe recull les següents recoma-
nacions: 

1) Efectuar una revisió dels plecs de clàusules per tal 
d’adequar els requisits de solvència i els criteris d’ad-
judicació a la normativa vigent, tenint en compte la ju-
risprudència i els informes de les juntes consultives de 
contractació administrativa.

Cal dir al respecte d’aquesta recomanació que els 
plecs de clàusules administratives del nostre Departa-
ment preveuen, a l’hora de determinar quina solvència 
demanar a les empreses licitadores, uns mínims que 
tot licitador haurà de complir per tal de ser admès a la 
licitació. Aquesta forma de determinar la solvència va 
en consonància amb l’import de licitació i amb l’ob-
jecte de la contractació, per la qual cosa es compleix 
el que determina l’art.62.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Així mateix, 
en la determinació de la classificació es segueix fidel-
ment el manual divulgatiu publicat per la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa.

Quant als criteris d’adjudicació, en les posteriors adju-
dicacions realitzades des del Departament, s’apliquen 
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ja les observacions recollides a l’informe com la no 
inclusió en les valoracions de subcriteris que no s’ha-
guessin previst en els plecs.

2) Adoptar els procediments necessaris per garantir, en 
tots els contractes que inclouen criteris d’adjudicació 
subjectes a judici de valor, que la valoració d’aquests 
criteris es fa amb anterioritat a la dels criteris quanti-
ficables per aplicació de fórmules.

Sobre aquest aspecte és important destacar que for-
ma part de la pràctica habitual del Departament la re-
alització prèvia de la valoració dels criteris subjectius 
amb anterioritat a la de l’oferta econòmica i altres cri-
teris valorables automàticament.

Aquest extrem queda demostrat en els procediments 
oberts, amb l’obertura del sobre C amb posterioritat 
a la valoració i lectura pública dels elements a valo-
rar subjectivament. Més difícil de demostrar en els ex-
pedients negociats, atès que la presentació en un únic 
sobre de tota la documentació, pot donar peu a inter-
pretacions errònies, tot i que la valoració dels elements 
subjectes a un judici de valor es fa igualment de mane-
ra independent i prèvia a la valoració del elements au-
tomàtics. El fet de presentar un únic sobre en els pro-
cediments negociats es va justificar per l’informe de la 
Junta Consultiva 1/2011 de 14 d’abril, fet que va estar 
acceptat per la Sindicatura. En aquest sentit, podem 
afirmar que es garanteix en tot procediment de con-
tractació del nostre Departament, la valoració prèvia 
dels elements subjectes a un judici de valor, respecte 
dels criteris automàtics.

3) Vetllar perquè els informes de valoració de les ofer-
tes presentades expressin amb claredat la motivació de 
les puntuacions atorgades als diferents licitadors en 
cada un dels criteris valorats.

És igualment pràctica habitual del Departament la 
motivació dels informes de valoració per cadascun 
dels criteris de valoració existents al plec, amb la sufi-
cient explicació per tal que els licitadors sàpiguen quin 
és el motiu de l’aplicació d’una determinada puntuació 
envers una altra. En aquest sentit, cal dir que la Me-
sa de Contractació del Departament té especial cura 
en vetllar pel compliment d’aquest extrem. Es conclou 
doncs, pel que fa a aquesta observació, que el nostre 
Departament motiva amb suficient claredat els seus 
informes tècnics.

4) Les notificacions de les adjudicacions han de com-
plir amb els requisits de motivació i han d’incloure la 
informació que permeti als licitadors interposar, si es-
cau, una reclamació de forma fonamentada.

En el mateix sentit que el punt anterior, per tal de do-
nar compliment a aquesta recomanació, el Departa-
ment incorpora com a motivació de la resolució d’ad-
judicació, l’informe tècnic que inclou detalladament la 
puntuació obtinguda per a cada ítem i per quin motiu, 
excepte en els supòsits en què l’empresa hagi declarat 

confidencial la informació continguda en la seva pro-
posta tècnica.

Considerem que d’aquesta forma no es desvirtua la 
motivació amb la incorporació d’elements subjectius 
no inclosos en els informes tècnics.

5) En els expedients adjudicats per procediment nego-
ciat i en els derivats d’acords marc que així ho disposin 
els plecs de clàusules s’ha de fer una negociació efecti-
va dels aspectes establerts en els plecs i n’ha de quedar 
constància en l’expedient.

Quant a aquesta recomanació, els plecs de clàusules 
administratives dels contractes negociats i derivats 
d’acord marc, ja incorporen una clàusula en la que 
s’estableix quins aspectes de la licitació seran objec-
te de negociació en cada cas concret. Si bé és cert que 
en diversos expedients la negociació no es va realitzar, 
ja que es va considerar que les ofertes s’adaptaven a 
les condicions marcades en els plecs, està previst regu-
lar en la propera modificació dels plecs tipus, de for-
ma més concreta, aquest procés de negociació per tal 
d’indicar en quin moment del procediment es portarà 
a terme per a la totalitat dels expedients negociats.

6) Analitzar els contractes menors per raó del seu ob-
jecte amb la finalitat de detectar possibles situacions 
en què, en lloc de fer diversos contractes menors, es 
pogués fer un concurs que podria permetre reduir el 
nombre de contractes menors i obtenir estalvis en la 
despesa.

En el mateix sentit que les anteriors recomanacions, 
la pràctica habitual del Departament és realitzar con-
tractes menors en els casos previstos en el TRLCSP i 
sense fraccionar l’objecte del contracte per tal d’evi-
tar licitacions majors. Ben al contrari, en els supòsits 
de licitacions susceptibles de realització independent 
i d’objecte igual o similar, s’estableix la separació per 
lots en una única licitació, per tal d’evitar la realització 
de contractes menors.

Finalment, cal remarcar que les anteriors recomana-
cions efectuades per la Sindicatura de Comptes són 
de caràcter general, en compliment del seu programa 
anual d’activitats, amb la finalitat d’assolir un alt grau 
d’excel·lència en la tramitació dels expedients de con-
tractació; no obstant això, queda palès en el seu infor-
me sobre la fiscalització realitzada en el nostre Depar-
tament que el control intern i els procediments seguits 
en l’àmbit de la contractació pública van ser els ade-
quats.

Barcelona, 25 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
31/X, sobre les gestions per a la parada de 
l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-
Tortosa
Tram. 290-00007/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33600 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00007/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 31/X, 
sobre les gestions per a la parada de l’Euromed a l’es-
tació de l’Aldea-Amposta-Tortosa

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 a la Resolució 31/X, sobre les ges-
tions per a la parada de l’Euromed a l’estació de l’Al-
dea-Amposta-Tortosa (núm. tram. 290-00007/10), us 
informo del següent: 

El Departament ha demanat a Renfe que analitzi la 
possibilitat que l’Euromed faci parada a l’estació de 
l’Aldea-Amposta-Tortosa sense que actualment s’hagi 
rebut resposta.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
32/X, sobre la prestació del servei ferroviari 
entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els 
combois adequats
Tram. 290-00008/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33597 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00008/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 32/X, 
sobre la prestació del servei ferroviari entre Lleida, 
Tarragona i Barcelona amb els combois adequats

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 a la Resolució 32/X, sobre la pres-
tació del servei ferroviari entre Lleida, Tarragona i 
Barcelona amb els combois adequats (núm. tram. 290-
00008/10), us informo del següent:

El contracte de serveis que han consensuat aquest De-
partament i Renfe per als serveis de rodalies de Cata-
lunya i que es troba en procés de formalització preveu 
un seguit d’actuacions de millora en el material mòbil 
especialment pel que fa als serveis que es desenvolu-
pen en els serveis entre Lleida, Tarragona i Barcelona, 
on es preveu la substitució o millora del material mò-
bil a partir del 2014.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 33/X, 
sobre les obres de descontaminació del pan-
tà de Flix
Tram. 290-00009/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33601 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00009/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 33/X, 
sobre les obres de descontaminació del pantà de Flix

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 a la Resolució 33/X, sobre les obres 
de descontaminació del pantà de Flix (núm. tram. 
290-00009/10), us informo del següent: 

La comissió mixta l’ha de convocar el Ministeri com a 
promotor de les obres.

No obstant això amb data 10 d’abril de 2013 es va ce-
lebrar una reunió entre la Directora General del Agua, 
el Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat i repre-
sentants de l’Agència Catalana de l’Aigua, on la re-
presentant estatal es va comprometre a valorar la pos-
sibilitat de realitzar la reunió a finals del 2013.

El dia 11 de juny de 2013 es va celebrar una segona re-
unió de seguiment a la Dirección General del Agua on 
el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va propo-
sar la reactivació de la comissió científico-tècnica de 



16 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 145

4.50.01. INFORMACIó 18

seguiment de les obres. Aquesta comissió havia funci-
onat com a òrgan assessor tècnic i científic pel que fa 
als treballs de descontaminació del pantà.

El seguiment que es planteja ara es vol enfocar a ai-
gües avall del riu i Delta, i seria complementari al 
que realitza la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, 
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci d’Aigües 
de Tarragona.

La comissió la convoca també el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
40/X, sobre la reforma de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, i la de-
fensa de la competència exclusiva de la Ge-
neralitat en matèria de serveis socials
Tram. 290-00011/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32909 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00011/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 40/X, 
sobre la reforma de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, i la defensa de la competència ex-
clusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials

Comissió Competent: Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

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 40/X, sobre la refor-
ma de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, i la defensa de la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria de serveis socials (núm. tram. 
290-00011/10), us informo del següent: 

La Generalitat de Catalunya ha impugnat, després d’in-
tentar, sense èxit, arribar a un acord en la Comissió bi-
lateral Estat-Generalitat, per considerar, d’acord amb 
el dictamen del Consell de Garanties Estatuàries, que 
afecten el Sistema per l’autonomia i atenció a la depen-
dència vulnerant la competència exclusiva que confe-
reix l’article 166 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya en matèria de serveis socials, les següents lleis i 
decrets: 

– Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat, que modifica, entre d’altres, la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a les persones amb dependèn-
cia, contra el qual s’ha interposat recurs d’inconstitu-
cionalitat.

– Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 2012, (entre d’altres, suspèn 
l’aportació de l’Estat al nivell acordat) contra el qual 
s’ha interposat el recurs d’inconstitucionalitat.

– Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, (entre d’altres, 
suspèn l’aportació de l’Estat al nivell acordat) contra 
la qual s’ha interposat el recurs d’inconstitucionalitat 
número 1744/2013.

En relació amb la defensa de les competències exclu-
sives que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a 
la Generalitat en matèria de serveis socials, qualsevol 
incidència en aquest àmbit produïda mitjançant la nor-
mativa estatal o els acords o criteris de gestió presos 
per l’administració general de l’Estat són oportuna-
ment combatuts fent les observacions necessàries per 
escrit, en les actes de les sessions del òrgans col·legiats 
amb participació de la Generalitat de Catalunya o im-
pugnant la normativa amb la interposició dels recursos 
procedents davant dels tribunals. En aquest sentit cal 
esmentar, a banda dels tres recursos d’inconstituciona-
litat interposats a les tres lleis anteriors: 

– Proyecto de Real Decreto legislativa por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley General de De-
rechos de las personas con discapacidad y de su inclu-
sión social.

– Proyectos de Real Decreto por el que se establecen 
las bases reguladoras así como de las resoluciones de 
convocatorias de las subvenciones estatales destinadas 
a la realización de programas de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la 
Renta de la Personas Físicas por parte de la Adminis-
tración General del Estado y de las subvenciones a en-
tidades del Tercer Sector de ámbito estatal colabora-
doras con la administración general del Estado.

– Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el 
sistema de Información del sistema para la autonomía 
y Atención a la Dependencia (SISADD).

– Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibili-
tat de l’administració local.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 
34/X, sobre la millora del servei d’autobu-
sos que connecta el Vendrell amb Tarragona 
i amb Barcelona
Tram. 290-00012/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 33598 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00012/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 34/X, 
sobre la millora del servei d’autobusos que connecta el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona

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 a de la Resolució 34/X, so-
bre la millora del servei d’autobusos que connecta el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona (núm. tram. 
290-00012/10), us informo del següent:

Els estudis de serveis de transport de la Costa Dau-
rada i el Baix Penedès que està elaborant la Direcció 
General de Transports i Mobilitat conjuntament amb 
els ajuntaments i consells comarcals afectats incorpo-
ren l’examen de les comunicacions entre el Vendrell 
i Tarragona. Aquests estaran ultimats en els propers 
mesos i inclouran la millora dels serveis actuals per 
a la seva implementació en funció de la disponibilitat 
pressupostària existent.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
35/X, sobre el compliment de la disposi-
ció addicional desena de la Llei de l’Estat 
10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’apro-
vació del Pla integral de protecció del delta 
de l’Ebre
Tram. 290-00013/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33599 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. de resolució: 290-00013/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 35/X, 
sobre el compliment de la disposició addicional dese-
na de la Llei de l’Estat 10/2001, del Pla hidrològic na-
cional, i l’aprovació del Pla integral de protecció del 
delta de l’Ebre

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 a la Resolució 35/X, sobre el com-
pliment de la disposició addicional desena de la Llei 
de l’Estat 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’apro-
vació del Pla integral de protecció del delta de l’Ebre 
(núm. tram. 290-00013/10), us informo del següent:

Tot i que l’any 2007 el Ministeri de Medi Ambient i la 
Generalitat de Catalunya varen definir els mecanismes 
de col·laboració entre ambdues administracions per a 
la consecució dels objectius del PIPDE (Protocol de 
col·laboració, BOE 174, de 27 de març de 2007), no 
està aprovat.

Aquesta aprovació no depèn exclusivament del Govern 
de la Generalitat. Requereix una tramitació prèvia  
i de consens, tant de les administracions firmants, com 
dels representants dels ens locals de la zona del Delta, 
usuaris i organitzacions socials més representatives.

Pel que fa a la definició d’un cabal addicional, l’ACA, 
amb data 12 de novembre de 2012 va presentar al-
legacions davant de la proposta de projecte de Pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre (2010-2015), en les 
quals es definien, entre d’altres, els cabals ambientals 
del tram final del riu Ebre.

No obstant, la Confederació Hidrogràfica e l’Ebre va 
rebutjar la totalitat de les al·legacions.

Des del 8 de juliol la proposta de projecte de Pla Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre es troba en mans del 
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, després de ser 
informat favorablement pel Consell de l’Aigua de la 
Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre (04/07/2013) i da-
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vant la conformitat del Comitè de Autoritats Compe-
tents de la conca (05/07/2013).

El Govern de la Generalitat continuarà defensant els 
cabals ambientals del riu Ebre per a preservar la sos-
tenibilitat ambiental i la biodiversitat del Delta de 
l’Ebre, amb oposició frontal a l’aprovació del Pla hi-
drològic de la conca de l’Ebre. Si és necessari, es re-
correrà davant les institucions europees.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
36/X, sobre les obres d’edificació de la finca 
de Can Juncadella, a Lloret de Mar
Tram. 290-00014/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33602 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00014/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 36/X, 
sobre les obres d’edificació de la finca de Can Juncade-
lla, a Lloret de Mar

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 a la Resolució 36/X, sobre les obres 
d’edificació de la finca de Can Juncadella, a Lloret de 
Mar (núm. tram. 290-00014/10), us informo del se-
güent:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la 
sessió de 13 de juny de 2013, va adoptar, en relació 
amb aquesta qüestió l’acord següent:

«Considerar, amb relació a les obres que s’estan duent 
a terme a la finca de Cala Juncadella, de conformi-
tat amb els arguments expressats en la part expositiva, 
que:

Correspon a l’Ajuntament de Lloret de Mar, i no a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona que úni-
cament va emetre informe en base a l’article 50 del 
Text Refós de la Llei d’urbanisme, valorar si concor-
ren causes de nul·litat per a tramitar un expedient de 
revisió d’ofici de l’atorgament de la llicència, d’acord 
amb l’article 102 de la LRJPAC. En aquest sentit, la 
possible suspensió de les obres, requeriria la prèvia in-
coació d’un expedient de revisió de la llicència, si es-

cau, que permetria, d’acord amb l’article 208 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, suspendre l’execució de 
l’acte revisat i ordenar la paralització de les obres.

Pel que fa a la possible revocació de l’acord adoptat 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
tampoc és possible ja que, com s’ha fet esment, es trac-
ta d’un informe tramitat d’acord amb l’article 50, i els 
informes s’emeten d’acord amb motius tècnics urba-
nístics i no per criteris d’oportunitat.»

D’altra banda, les Oficines Territorials d’Acció i Ava-
luació Ambiental (OTAAA) informen preceptivament, 
en alguns casos (com altres administracions afec-
tades), i actuen com a òrgan ambiental quan afecten 
aquests espais plans urbanístics municipals sotmesos 
a avaluació ambiental. A les OTAAA arriben també 
sol·licituds d’informe sobre projectes en Sòl No Urba-
nitzable quan es troben en espais LIC (Lloc d’Interès 
Comunitari) i ZEPA (Zones d’Especial Protecció per 
a les Aus), que formen part de la Xarxa Natura 2000.

En aquest sentit, doncs, es considera que els dos meca-
nismes són suficientment eficients, sempre que l’òrgan 
substantiu no els ignori a l’hora d’aprovar els plans o 
d’autoritzar els projectes.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
38/X, sobre el projecte de construcció d’una 
planta de tractament i valorització de resi-
dus industrials a Forallac i sobre l’acompli-
ment del Pla territorial sectorial d’infraes-
tructures de gestió de residus municipals de 
Catalunya
Tram. 290-00016/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33603 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00016/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 38/X, 
sobre el projecte de construcció d’una planta de trac-
tament i valorització de residus industrials a Forallac 
i sobre l’acompliment del Pla territorial sectorial d’in-
fraestructures de gestió de residus municipals de Ca-
talunya

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat
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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 38/X, sobre el 
projecte de construcció d’una planta de tractament i 
valorització de residus industrials a Forallac i sobre 
l’acompliment del Pla territorial sectorial d’infraes-
tructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
(núm. tram. 290-00016/10), us informo del següent: 

Pel que fa a la tramitació ambiental de la planta res-
ta pendent de formulació la Declaració d’Impacte 
ambiental i la proposta de resolució; les quals no es 
realitzaran, fins que no es disposi del resultat de la 
nova informació veïnal de l’ajuntament de Forallac i 
de l’informe municipal de Forallac en l’àmbit de les 
seves competències, i si s’escau, del pronunciament 
de la Comissió Territorial de Cultura a Girona i del 
resultat del nou pronunciament de la Comissió d’Ur-
banisme de Girona.

Respecte al debat amb agents del territori, paral·le-
lament al procediment de l’expedient s’han mantin-
gut contactes amb totes les parts; l’alcalde de Forallac,  
el titular de l’activitat, l’associació SOS Empordanet, el 
President Consell Comarcal del Baix Empordà, i una 
representació de l’associació veïns de Forallac.

Així mateix, la Direcció General de Qualitat Ambien-
tal ha realitzat visites sobre el terreny amb els repre-
sentants de SOS Empordanet.

També han participat en el procediment d’informació 
pública i veïnal, l’Entitat SOS Empordanet, l’Associa-
ció Altempordanesa per a la Defensa de l’Estudi de la 
Natura (IAEDEN), l’Associació Naturalista Girona, 
la Societat Iberasia 2000 SL, 1.699 persones a títol 
personal i 636 persones que han presentat la seva dis-
conformitat al projecte mitjançant la bústia electròni-
ca de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

D’altra banda, s’han realitzat tots els tràmits d’infor-
mació i participació pública d’acord amb la normativa 
d’aplicació (Llei 20/2009, de 4 de desembre, de pre-
venció i control ambiental d’activitats).

Per últim, pel que fa al Pla territorial sectorial, aquest 
incideix en la planificació de les infraestructures de 
gestió en l’àmbit dels residus municipals. Aquelles 
instal·lacions privades que tenen la seva activitat en 
l’àmbit de la gestió dels residus industrials no reque-
reixen una adequació a aquest Pla. Així doncs, el pro-
jecte de la planta de tractament i valorització de re-
sidus industrials i especials de Forallac, en tractar-se 
d’aquest tipus de planta, no condiciona el compliment 
del Pla territorial.

Barcelona, 5 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
25/X, sobre l’activitat industrial i la reactiva-
ció econòmica al Solsonès
Tram. 290-00018/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33646 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00018/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 25/X, 
sobre l’activitat industrial i la reactivació econòmica 
al Solsonès

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 25/X, sobre l’activi-
tat industrial i la reactivació econòmica al Solsonès 
(núm. tram. 290-00018/10), us informo del següent:

Des que Sonae va anunciar el passat 4 de desembre el 
tancament definitiu de Tradema, des del Departament 
d’Empresa i Ocupació s’ha treballat en la recerca d’in-
versors interessats en les instal·lacions de Solsona per 
a dur-hi a terme activitats relacionades amb la biomas-
sa i, d’aquesta manera articular un projecte d’inversió 
que sigui viable a mig i llarg termini, que doni conti-
nuïtat a l’activitat a la comarca i que preservi el màxim 
nombre de llocs de treball.

El paper del Departament d’Empresa i Ocupació, 
d’acord amb el protocol d’actuació en els processos de 
reestructuració empresarial, és de facilitador i d’acom-
panyament en les negociacions entre dos privats.

En aquest cas. la gestió dels projectes d’inversió s’ha 
fet conjuntament amb la Direcció de Medi Natural 
del Departament d’Agricultura, Sonae, altres empre-
ses de la cadena de valor de Tradema, l’Ajuntament de 
Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i s’ha col-
laborat amb el Centre Tecnològic Forestal de Solsona, 
i en funció de les necessitats dels projecte, amb varis 
membres de la taula intersectorial Forestal.

En total s’han mantingut contactes amb set poten-
cials inversors, dels quals dos van quedar descartats 
inicialment per manca de consistència. Un no té prou 
volum com per ocupar el solar de Tradema però po-
dria instal·lar-se a Solsona. Els quatre restants se’ls ha 
acompanyat a visitar les instal·lacions, alguns d’ells va-
ries vegades. A data d’avui, quatre d’aquests projectes 
s’estan encara treballant i mantenen interès ferm per 
instal·lar-se a Solsona. Cal tenir en compte que es trac-
ta de projectes amb un temps de maduració llarg i que 
la negociació és complexa.
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Un dels inversors té el projecte totalment definit, cons-
ta de tres fases i està a l’espera de concretar el finança-
ment, que, de confirmar-se, permetria començar alguna 
de les activitats en un termini de tres mesos i al final de 
la tercera fase podria ocupar quasi tantes persones com 
Tradema. Aquest projecte té ja un preacord amb Sonae 
per la compra de les instal·lacions de Tradema, però res-
ta pendent de resoldre el finançament total del projecte.

Altres dos projectes estan definits tècnicament però 
pendents de trobar el finançament necessari i de con-
cretar el pla de desenvolupament. Aquest dos projectes 
tenen abast diferent en relació al nombre de treballa-
dors, podent absorbir total o parcialment el nombre de 
treballadors que ocupava Tradema.

Cal remarcar que de forma paral·lela a la gestió d’a-
quests projectes, s’està treballant en la recerca d’em-
plaçaments alternatius, sempre dins de la comarca del 
Solsonès, per si factors com el preu de compra dels ac-
tius, el calendari o d’altres, impossibilitessin la prime-
ra opció, que és que el nou projecte es dugui a terme a 
les instal·lacions de Tradema.

D’altra banda, conjuntament amb el Departament 
d’Agricultura es van organitzar dues jornades de visita 
a les instal·lacions de Tradema i boscos del Solsonès i 
Berguedà per part d’experts finlandesos en biomassa  
i biocombustibles on també van participar els inves-
tigadors de la Facultat de Ciències de la UAB i de 
l’ICTA i on es van compartir experiències i estudiar 
solucions pel Solsonès. En aquestes jornades hi van 
participar també algun dels inversors.

En total des de la Direcció general d’Indústria s’han 
mantingut des de l’inici del conflicte fins a data d’avui 
(sense comptar els contactes telefònics) 44 reunions 
amb els possibles inversors, 9 reunions amb Sonae,  
12 visites a Tradema, 12 reunions amb centres tecno-
lògics i de recerca relacionats amb la biomassa, 14 vi-
sites o reunions amb la Serradora Boix, 15 reunions 
amb Medi Natural, 2 reunions amb l’Agencia Catala-
na de Residus. Pel que fa als agents locals s’han fet  
6 reunions amb l’alcalde de Solsona, 5 amb el Consell 
Comarcal i 8 reunions amb el comitè d’empresa. Amb 
tots tres estem en contacte telefònic permanent.

Així mateix, el Servei d’Ocupació de Catalunya po-
sa a disposició de les persones en situació d’atur ins-
crites a les oficines de Treball com a demandants 
d’ocupació la seva cartera de serveis, per tal d’acom-
panyar-los en la recerca d’una nova feina, així com 
facilitar-los programes de polítiques actives per a 
l’ocupació per millorar la seva ocupabilitat a través 
de mesures com l’orientació laboral, la formació ocu-
pacional i els programes mixtos de formació i treball, 
entre d’altres, vetllant perquè s’adaptin a les caracte-
rístiques i capacitats individuals de les persones.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
28/X, sobre la inclusió de la comarca del Ba-
ges en els programes i les polítiques del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 290-00021/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33647 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00021/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 28/X, 
sobre la inclusió de la comarca del Bages en els pro-
grames i les polítiques del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 28/X, sobre la in-
clusió de la comarca del Bages en els programes i les 
polítiques del Servei d’Ocupació de Catalunya (núm. 
tram. 290-00021/10), us informo del següent: 

El Servei d’Ocupació vetlla perquè els programes i les 
polítiques actives per a l’ocupació que desenvolupin 
arribin al conjunt territorial de Catalunya. Els progra-
mes de polítiques actives per a l’ocupació contemplats 
en el Pla de desenvolupament de les polítiques acti-
ves (PDPA) tenen en compte les prioritats territorials a 
partir de la Diagnosi realitzada per a la comarca.

A més, el PDPA 2013-2013, aprovat pel Consell de 
direcció del SOC en sessió del 16 de febrer de 2012, 
contempla en el seu apartat 7, els Serveis Específics 
adreçats a territoris, i, en concret, establint mesures 
concretes per a: 

Línia de mesures per al desenvolupament local, amb 
un paquet de mesures de suport a projectes estratè-
gics i de diversificació i promoció de l’ocupació, per 
a la millora tècnica en la implementació d’actuacions 
d’ocupació i desenvolupament i, de mesures d’innova-
ció i transferència en l’àmbit de la innovació territorial, 
els sectors i l’ocupació

Línia de mesures específiques per a territoris amb 
necessitats de reequilibri social i econòmic, amb 
un paquet de mesures de millora de les oportunitats 
d’ocupació als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri social i econòmic

Pel que fa a l’oferta de polítiques actives del Servei 
d’Ocupació de Catalunya a l’exercici 2012, a la comar-
ca del Bages, cal destacar que s’ha fet una inversió de 
2.997.774,28 euros per a la realització dels següents 
programes ocupacionals a aquesta comarca: 
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– Orientació i acompanyament a la inserció

– Formació d’oferta adreçada prioritàriament a treba-
lladors i treballadores desocupades

– Forma i Insereix

– Joves per a l’ocupació

– Col·laboració social en administracions públiques 
amb persones en situació d’atur

– Programes de desenvolupament local de planificació 
estratègica

– Programes de desenvolupament local: pròrroga per 
als Agents d’ocupació de desenvolupament local

– Projecte treball als barris 

– Projectes innovadors

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació 

Control del compliment de la Resolució 
30/X, sobre la reclamació de l’ingrés dels 
imports pendents de l’impost sobre grans 
establiments comercials i sobre la modifica-
ció d’aquest impost
Tram. 290-00023/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33648 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00023/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 30/X, 
sobre la reclamació de l’ingrés dels imports pendents 
de l’impost sobre grans establiments comercials i so-
bre la modificació d’aquest impost

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 30/X, sobre la recla-
mació de l’ingrés dels imports pendents de l’impost 
sobre grans establiments comercials i sobre la modi-
ficació d’aquest impost (núm. tram. 290-00023/10), us 
informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a fer les gestions oportu-
nes per a fer efectiu l’ingrés dels imports pendents li-
quidats als grans establiments comercials des de l’any 
2001 d’acord amb el que estableix la legislació i la ju-
risprudència.

Cal tenir present que la sentencia del Tribunal Cons-
titucional de data 5 de juny de 2012, que desestima 
el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel president 
del Govern contra la Llei 16/2000, de 29 de desem-
bre, de l’impost sobre grans establiments, no desenca-
dena directament procediments de recaptació, ja que 
els contribuents que van obtenir la suspensió dels seus 
procediments judicials a l’espera que es resolgués el 
recurs d’inconstitucionalitat han pogut optar posteri-
orment entre desistir dels seus recursos i ingressar vo-
luntàriament o prosseguir els procediments iniciats tot 
mantenint la suspensió i invocant altres qüestions de 
legalitat diferents de les controvèrsies constitucionals.

En aquest sentit, l’Agència Tributària de Catalunya es-
tà procedint a la recaptació d’aquest import. D’altra 
banda, s’estan exigint i ingressant els corresponents 
interessos de demora.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a presentar un pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 
de desembre, de l’impost sobre grans establiments co-
mercials, amb l’objectiu d’actualitzar els elements d’a-
quest impost, especialment la base imposable, el tipus 
de gravamen i les bonificacions establertes.

El Departament d’Empresa i Ocupació ha elaborat 
una proposta de modificació de la Llei 16/ 2000, de 
29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials per tal que, d’acord amb el Departament 
d’Economia i Coneixement, pugui ser incorporada al 
primer text legislatiu adequat a la reforma que es vol 
impulsar.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
42/X, sobre la Caixa d’Estalvis Laietana
Tram. 290-00025/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33217 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. Resolució: 290-00025/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 42/X, so-
bre la Caixa d’Estalvis Laietana

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
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donar compliment a la Resolució 42/X, sobre la Caixa 
d’Estalvis Laietana (núm. tram. 290-00025/10), us in-
formo del següent:

Quant al compliment del punt 3.a), cal dir que les 
competències de la Generalitat de Catalunya en rela-
ció amb les caixes d’estalvis s’exerceixen d’acord amb 
el que disposa l’article 120 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i la seva normativa de desenvolupament.

En exercici de les esmentades competències, aquest 
Departament d’Economia i Coneixement col·labora 
activament per donar suport i facilitar tota la informa-
ció que li és demanada per part d’òrgans competents 
en relació amb les caixes d’estalvis. Així, es pot in-
dicar que s’ha donat resposta oportuna a la sol·licitud 
efectuada per la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors en data 15 de juliol 
de 2013.

Pel que fa als punts 3.b) i 3.c), sobre la retribució dels 
directors generals i assimilats (càrrecs executius) de 
les caixes d’estalvis amb seu a Catalunya, el Depar-
tament d’Economia i Coneixement no té cap compe-
tència d’autorització ni té regulada cap obligació de 
tramesa específica, per part de les entitats, d’aquesta 
informació. Es tracta d’un assumpte intern de la gestió 
de les entitats que concerneix a la Comissió de Retri-
bucions i Nomenaments del Consell d’Administració. 
Els sous, les indemnitzacions i qualsevol altra com-
pensació econòmica que es donen en aquest àmbit se-
gueixen el mateix règim que en altres entitats de crèdit 
i empreses del sector privat, és a dir, la normativa es-
pecífica per a alta direcció.

En relació amb les retribucions dels directors generals 
i assimilats, va ser en el Reial decret 2/2012, de 3 de 
febrer, de sanejament del sector financer, on es va re-
gular i es van establir limitacions a les remuneraci-
ons en les entitats, limitades a les que reben finança-
ment públic per al seu sanejament o reestructuració, el 
desenvolupament de les quals correspon al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. En aquest context es fis-
calitzen les esmentades limitacions.

De conformitat amb l’article 52.c de l’Estatut dels Tre-
balladors, l’extinció del contracte d’alta direcció i del 
contracte laboral comú per causes objectives ha origi-
nat el dret en favor del senyor Ibern a percebre l’import 
de 525.692,56 euros. L’esmentat import és inferior al 
límit de 600.000 euros fixat pel RDL 2/2012, de 3 de 
febrer, de sanejament del sector financer, en la seva re-
dacció vigent segons la Llei 9/2012, de 14 de novem-
bre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit 
i el RDL 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents 
per la reforma del mercat laboral. Convé indicar que 
les referides limitacions de l’esmentat RD 2/2012 no 
són d’aplicació a directors generals anteriors al senyor 
Ibern, atès que en moments anteriors la Caixa no era 

perceptora del finançament públic que indica la norma 
per determinar la seva aplicació.

Cal dir que el Banc d’Espanya coneix el règim dels 
executius d’entitats de crèdit i que les comunitats au-
tònomes no poden legislar en aquest sentit. Només ho 
poden fer sobre els òrgans de govern. Les remuneraci-
ons globals dels càrrecs executius són informades en 
l’Informe anual de Govern Corporatiu que les entitats 
emissores de títols han de presentar a la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors, en el seu apartat H.1, que 
inclou els sous i altres remuneracions anàlogues, i les 
obligacions contretes en matèria de pensions o de pa-
gament de primes d’assegurances de vida. En l’apartat 
H.4, les caixes han d’informar de clàusules de garantia 
o blindatge en cas d’acomiadament, renúncia o jubila-
ció a favor del personal clau de la direcció.

Finalment, quant al punt 3.d), pel que fa als apartats 
primer i segon, cal reiterar els fonaments exposats en 
els punts anteriors. Quant a l’apartat tercer, relatiu a la 
salvaguarda del patrimoni de la Fundació Caixa Laie-
tana cal recordar que, a l’empara de la disposició final 
tretzena de la Llei 9/2012, de reestructuració i resolu-
ció d’entitats de crèdit, que ha modificat els articles 5 i 
6, i ha afegit una disposició transitòria al Reial decret 
llei 11/2010, es va dictar la Resolució ECO/2573/2012, 
de 23 de novembre. Aquesta Resolució nomena la 
comissió gestora de la fundació de caràcter especial 
procedent de la Caixa d’Estalvis Laietana a l’efecte 
d’aprovar els estatuts, nomenar el patronat que ha de 
regir la fundació especial, fixar, si escau, el règim que 
correspongui per a l’amortització immediata de les 
quotes participatives sense dret de vot, així com adop-
tar els actes i acords que siguin necessaris per materi-
alitzar aquesta transformació. D’altra banda, la Reso-
lució de 24 de maig de 2013 de la Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques va ordenar la inscripció de la 
Fundació Iluro, fundació privada especial, en el Regis-
tre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb 
tots els efectes establerts per les lleis. Aquest acte cul-
mina el procés de transformació de la Caixa d’Estalvis 
Laietana, en el qual s’ha vetllat per la salvaguarda del 
patrimoni afectat a obra social.

Convé indicar que l’article 5 de l’esmentada Fundació 
especial manifesta que l’objecte de la Fundació és ad-
ministrar els fons per a obra social de l’antiga Caixa 
d’Estalvis Laietana, inclosos els rendiments que es pu-
guin obtenir de les entitats financeres i altres societats 
en què participi la Fundació, així com altres transferèn-
cies que pugui rebre, i donar continuïtat a la tradició 
de l’obra social de la referida entitat, de la qual aques-
ta Fundació vol esdevenir successora, amb fidelitat als 
principis que han configurat la seva actuació en el de-
curs de la història i adequant-los a les noves circums-
tàncies. La Fundació desenvoluparà, fomentarà, pro-
mourà i divulgarà tota classe de temes benèfico-socials, 
així com culturals, artístics, científics, tècnics i, en ge-
neral, qualsevol mena d’expressió intel·lectual o mate-
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rial. Aquesta labor de promoció podrà portar-la a terme 
directament, o bé mitjançant subvencions o ajudes a al-
tres persones o entitats. El Patronat qualificarà el caràc-
ter de les activitats que porti a terme la Fundació.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 
43/X, sobre les mesures relatives a les ac-
tuacions policials davant les mobilitzacions 
ciutadanes
Tram. 290-00026/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33616 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00026/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 43/X, 
sobre les mesures relatives a les actuacions policials 
davant les mobilitzacions ciutadanes

Comissió Competent: Comissió d’Interior

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 43/X, sobre les 
mesures relatives a les actuacions policials davant 
les mobilitzacions ciutadanes (número de tramitació 
290-00026/10), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), en el marc de la Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses 
es sotmeten a debat totes aquelles qüestions relatives a  
l’àmbit de les mobilitzacions socials, entre d’altres. En 
aquest sentit, es treballa coordinadament amb tots els 
grups polítics amb representació parlamentària, per la 
qual cosa ja s’estan duent a terme contactes amb la fi-
nalitat assenyalada. Així mateix, a través de les com-
pareixences dels diversos agents socials i de les perso-
nes designades per a tal efecte, s’aborda aquesta qüestió 
també des de la vessant del diàleg amb la societat civil.

Quant als apartats b) i c), el proppassat 3 de setembre 
de 2013 el Govern va aprovar el decret de regulació 
del Comitè d’Ètica que haurà d’elaborar el nou codi 
ètic de Catalunya i que reforça el caràcter consultiu i 
d’assessorament d’aquest organisme.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
44/X, sobre l’assumpció de diverses compe-
tències executives en matèria de seguretat
Tram. 290-00027/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 33617 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00027/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 44/X, 
sobre l’assumpció de diverses competències executi-
ves en matèria de seguretat

Comissió Competent: Comissió d’Interior

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 44/X, sobre l’as-
sumpció de diverses competències executives en matè-
ria de seguretat (número de tramitació 290-00027/10), 
us informo del següent:

El Departament d’Interior es mostra predisposat a as-
sumir i exercir amb plenitud la responsabilitat de to-
tes aquelles competències que li són pròpies. Així ho 
va manifestar el Conseller d’Interior en la seva prime-
ra entrevista amb el Ministre de l’Interior i així tam-
bé ho va comunicar el Secretari General en la reunió 
posterior que va mantenir amb el Secretari d’Estat. En 
aquest sentit, per tal de consolidar aquests objectius, 
s’han plasmat propostes concretes en els diferents ins-
truments de direcció, com ara el Pla Departamental o 
el mateix Pla de Govern.

Delimitar el full de ruta a seguir ha estat una de les 
primeres accions encaminades a establir la plena ca-
pacitat en aquelles matèries en què aquesta encara no 
s’ha assolit. Més específicament, s’han establert diver-
ses línies d’actuació que contemplen el desenvolupa-
ment de les competències en matèria de conservació 
de la natura, medi ambient i recursos hidrològics, ai-
xí com de la seguretat a les infraestructures bàsiques 
com ports i aeroports, estrangeria i control duaner, que 
es pretenen adquirir al llarg d’aquesta legislatura.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 118/X, 
sobre el manteniment de l’Escola Joan Sala-
mero, de Gavà
Tram. 290-00100/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32900 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00100/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 118/X, 
sobre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de 
Gavà

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 118/X, sobre el man-
teniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà (núm. 
tram. 290-00100/10), us informo del següent: 

Actualment, el Departament d’Ensenyament manté 
oberta l’escola Joan Salamero del municipi de Gavà en 
els propers cursos.

Barcelona, 24 de juliol de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament 

Control del compliment de la Resolució 
124/X, sobre l’impuls de mesures per a ga-
rantir la liquiditat de les entitats del tercer 
sector social
Tram. 290-00104/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 32948 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00104/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 124/X, 
sobre l’impuls de mesures per a garantir la liquiditat 
de les entitats del tercer sector social

Comissió Competent: Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

En compliment d’allò que estableix la resolució 124/X 
del Parlament de Catalunya sobre l’impuls de mesures 
per garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector 
social, la comissió de seguiment del pla de suport al 
tercer sector, ha acordat fer reunions trimestrals, amb 

la voluntat que si en algun moment alguna de les parts 
ho considera necessari s’avançaria la periodicitat.

S’ha acordat organitzar les reunions en dos blocs. El 
primer bloc per fer el seguiment de les mesures del Pla 
de Suport entre el Govern i la Taula, com fins ara. I un 
segon bloc en el qual s’hi puguin incorporar els repre-
sentants d’altres organitzacions del Tercer Sector Social 
que, a proposta de la Taula i en funció dels temes a trac-
tar, tinguin un coneixement més proper o profund d’al-
guns dels temes del Pla de Suport.

Barcelona, 3 de setembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 9/X, so-
bre l’estabilitat pressupostària i el deute
Tram. 390-00009/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 33216 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Núm. Moció: 390-00009/10

Sobre: Control compliment de la Moció 9/X, sobre 
l’estabilitat pressupostària i el deute

Comissió Competent: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost

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 9/X, sobre l’estabilitat pressu-
postària i el deute (núm. de tram. 390-00009/10), us 
informo del següent:

Quant al compliment del punt 2.a), el president del Go-
vern de la Generalitat ha fet arribar a la Comissió Eu-
ropea el posicionament contrari a la política d’austeri-
tat, a través de trobades bilaterals amb membres de la 
Comissió, tal i com va explicar detalladament al Parla-
ment el dia 24 d’abril en resposta a una pregunta oral.

Pel que fa als apartats 2.b) i 2.c), corresponen a me-
sures que s’estan treballant en el marc de l’acord de 
legislatura. En aquest sentit, el 20 de juny es va apro-
var la Moció 33/X, per tal presentar, en el marc de 
l’exercici pressupostari actual, les mesures fiscals que 
hi conté.
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En relació amb el compliment del punt 2.d), l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya (ATC), en els seus progra-
mes anuals d’actuacions, inclou com a línia estratègi-
ca prioritària la lluita contra el frau fiscal. Enguany, 
l’ATC ha aprovat el seu Pla de control tributari. Els 
criteris generals d’aquest pla per a l’any 2013 han es-
tat publicats en el DOGC número 6401, de data 20 de 
juny de 2013, i les principals mesures adoptades són 
les següents:

1. Actuacions de comprovació de gestió tributària

A. Actuacions en el marc dels procediments de gestió 
tributària

a. La verificació i comprovació de les autoliquidacions 
presentades pels contribuents.

b. La revisió dels documents notarials que continguin 
negocis jurídics sotmesos a qualsevol de les modali-
tats de l’impost sobre transmissions patrimonials i ac-
tes jurídics documentats que no hagin estat autoliqui-
dats.

c. La comprovació de les autoliquidacions en què si-
guin aplicades algunes de les bonificacions que preveu 
la normativa.

d. La comprovació i el control dels documents qualifi-
cats d’exempts pels contribuents.

e. La comprovació i control de les autoliquidacions 
presentades pels contractes de lloguer de finques ur-
banes.

f. La revisió de les autoliquidacions presentades per la 
transmissió de vehicles de transport usats.

g. Els negocis jurídics de transmissió de béns mobles i 
immobles mitjançant subhasta.

h. El control i comprovació dels fets imposables deri-
vats de les transaccions d’or i pedres precioses i semi-
precioses efectuades entre els particulars i les empre-
ses del sector.

i. El desenvolupament d’activitats de control i creua-
ment de la informació obtinguda a partir d’òrgans ad-
ministratius i judicials i d’altres obligats tributaris res-
pecte a les defuncions produïdes en l’àmbit territorial 
d’actuació de l’Agència.

j. El control i comprovació dels supòsits en què s’hagi 
produït la subrogació de béns bonificats per la norma-
tiva.

k. La comprovació de la situació tributària dels contri-
buents que, tenint l’obligació de presentar la declara-
ció de l’impost sobre el patrimoni, no ho van fer, així 
com el requeriment formal de la seva obligació.

2. Actuacions de la inspecció tributària

a. Respecte a l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats, en relació amb els 
negocis jurídics en què es renuncia indegudament a 

l’exempció de l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i també en 
relació amb les transmissions a les quals s’aplica, tam-
bé indegudament, l’exempció regulada a l’article 108 
de la Llei 24/1988, del mercat de valors.

b. Respecte a l’impost sobre successions i donacions:

– El control selectiu de no declarants mitjançant cre-
uaments informàtics.

– El control de declaracions amb discrepàncies nota-
bles respecte a les dades de què disposa l’Adminis-
tració.

– El control de determinats beneficis fiscals.

3. Actuacions de control de recaptació

a. El control del sistema de compensació de deutes i 
crèdits tributaris.

b. La coordinació amb l’AEAT en el marc del conveni 
de recaptació subscrit per tal de millorar la tramitació 
dels expedients gestionats.

c. L’impuls de les actuacions de recaptació en l’àmbit 
de la derivació de responsabilitat.

d. La coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona en 
el marc del conveni subscrit en matèria d’embarga-
ments que es realitzin fora del municipi.

e. La coordinació de les actuacions de recaptació amb 
les entitats locals en el marc del conveni en matèria de 
recaptació executiva amb les diputacions.

D’altra banda, l’Agència Tributària de Catalunya està 
preparant un conjunt de mesures que inclourà sistema-
titzadament en un proper pla de prevenció i lluita con-
tra el frau fiscal.

Finalment, el proppassat 30 de maig es va donar 
trasllat de la Moció de referència a la Sindicatura de 
Comptes per donar compliment al punt 2.e).

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de compareixença de la conselle-
ra de Benestar Social i Família davant la Di-
putació Permanent amb relació a l’Informe 
del Síndic de Greuges sobre la malnutrició 
infantil
Tram. 354-00126/10

Decaïment

Decaïment en la Mesa de la Diputació Permanent, 
13.08.2013.

Sol·licitud de compareixença de la conselle-
ra d’Ensenyament davant la Diputació Per-
manent amb relació a l’Informe del Síndic de 
Greuges sobre la malnutrició infantil
Tram. 354-00127/10

Decaïment

Decaïment en la Mesa de la Diputació Permanent, 
13.08.2013.

Sol·licitud de compareixença del conseller 
d’Economia i Coneixement davant la Dipu-
tació Permanent amb relació a l’Informe del 
Síndic de Greuges sobre la malnutrició in-
fantil
Tram. 354-00128/10

Decaïment

Decaïment en la Mesa de la Diputació Permanent, 
13.08.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Trilla 
i Garcia, president del Consell d’Adminis-
tració de l’Agència d’Informació, Avaluació i 
Qualitat en Salut, davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre l’evolució dels pro-
grames i indicadors de la Central de Resul-
tats
Tram. 356-00112/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença de Joan Cor-
net, president executiu de la Fundació Tic-
Salut, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les estratègies d’aquesta fun-
dació i les propostes del Mobile World Con-
gress i TIC Health
Tram. 356-00146/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casa-
bona Barbarà, president de la Fundació Sida 
i Societat, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre els objectius i les actuaci-
ons d’aquesta fundació
Tram. 356-00180/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Salut i Família davant la 
Comissió de Salut perquè presentin la me-
mòria del 2012 del servei «De compatriota a 
compatriota», sobre l’atenció sanitària a im-
migrants en situació de vulnerabilitat
Tram. 356-00224/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Recerca davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la recerca bio-
mèdica, els centres Cerca biomèdics i els 
acomiadaments d’investigadors
Tram. 356-00228/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Ca-
pellà, responsable de recerca i innovació en 
salut de la Direcció General de Planificació i 
Recerca del Departament de Salut, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
recerca biomèdica, els centres Cerca bio-
mèdics i els acomiadaments d’investigadors
Tram. 356-00229/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Metges de Catalu-
nya davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre les llistes d’espera per a accedir 
als procediments quirúrgics regulats pel De-
cret 354/2002
Tram. 356-00236/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Recerca davant la Comissió de Sa-
lut perquè expliqui la situació de la recerca
Tram. 356-00247/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui les presumptes 
incompatibilitats en l’exercici del seu càrrec
Tram. 356-00299/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui la relació del direc-
tor del Servei Català de la Salut amb empre-
ses proveïdores de serveis al Departament 
de Salut
Tram. 356-00300/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.



16 de setembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 145

4.53.10. INFORMACIó 30

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Fuentes, director del Departament de 
Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i 
coordinador del Grup de Treball sobre Con-
tractació Pública, davant la Comissió de Sa-
lut perquè presenti l’informe elaborat pel 
Grup de Treball
Tram. 356-00319/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 6, tinguda el 
12.09.2013, DSPC-C 185.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el sistema d’espais na-
turals protegits
Tram. 355-00063/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de Territori 
i Sostenibilitat (reg. 33618).
Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 09.09.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Pla estratègic del turis-
me a Catalunya 2005-2010, el Pla estratègic 
del turisme a Catalunya 2013-2016 i el Pla de 
màrqueting turístic 2013-2015
Tram. 355-00064/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Empresa 
i Ocupació (reg. 33645).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 09.09.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 
2013-2014
Tram. 355-00065/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera d’Ense-
nyament (reg. 33753).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.09.2013.

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

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
president del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional, davant la Comissió d’Es-
tudi del Dret a Decidir, amb relació a l’infor-
me núm. 1 del Consell, «La consulta sobre el 
futur polític de Catalunya»
Tram. 357-00378/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 2, tinguda el 03.09.2013, DSPC-C 184.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts corresponent al 2012
Tram. 334-00031/10

Presentació
President del Consell Nacional 

de la Cultura i de les Arts

Reg. 33215 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Senyora,

En compliment del que estableix l’article 18.2 de la 
Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA), us trameto, adjunta, la Memòria de la nostra 
institució corresponent a l’any 2012, tot esperant que 
sigui del vostre interès.

Atentament,

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Carles Duarte i Montserrat
President del Consell Nacional  
de la Cultura i de les Arts

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria de l’Institut Català de Finances 
corresponent al segon trimestre del 2013
Tram. 334-00032/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 33218 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 10.09.2013

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 43 de la Llei 1/2012, de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, tra-
meto adjunta la Memòria explicativa sobre l’activitat 
de l’Institut Català de Finances, corresponent al segon 
trimestre de l’exercici 2013.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Control del compliment de la Resolució 28/X, sobre la inclusió de la comarca del Bages en els programes i les polítiques del Servei d’Ocupació de Catalunya
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	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 30/X, sobre la reclamació de l’ingrés dels imports pendents de l’impost sobre grans establiments comercials i sobre la modificació d’aquest impost
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	Tram. 290-00104/10
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	Control del compliment de la Moció 9/X, sobre l’estabilitat pressupostària i el deute
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	Informe relatiu al compliment de la Moció
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	Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la recerca
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	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les presumptes incompatibilitats en l’exercici del seu càrrec
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	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut
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	Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Fuentes, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pública, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’informe elaborat pe
	Tram. 356-00319/10
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el sistema d’espais naturals protegits
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	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010, el Pla estratègic del turisme a Catalunya 2013-2016 i el Pla de màrqueting turístic 2013-2015
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