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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 304/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aprovació del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge de l’espai d’interès natural de l’alta Garrotxa
Tram. 250-00396/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 154) p. 9

Resolució 321/X del Parlament de Catalunya, de 
suport al procés de pau entre el Govern de la República de 
Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòm-
bia - Exèrcit del Poble i de defensa del règim democràtic i 
dels drets humans
Tram. 250-00515/10
Adopció p. 9

Resolució 322/X del Parlament de Catalunya, de 
rebuig de la repressió dels moviments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10
Adopció p. 10

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre els fons del mercat monetari
Tram. 295-00099/10
Coneixement de la proposta p. 10

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la il·legalització de 
grups feixistes, nazis, xenòfobs o homòfobs
Tram. 250-00733/10
Retirada p. 10

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 11

Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 11

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 dos membres del Con-
sell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de 
la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o De-
gradants
Tram. 284-00016/09
Pròrroga del termini de presentació de candidats p. 11

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una aliança 
de cooperació entre Gestió i Prestació de Serveis de Salut, 
de Tarragona, i l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00603/10
Esmenes presentades p. 11

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
model consorciat de central de compres, logística, emma-
gatzematge i distribució per al sistema sanitari públic
Tram. 250-00624/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’atenció psiquiàtrica d’adults i infants a l’Hospital Sant Jo-
an, de Reus
Tram. 250-00629/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució de suport a l’oposició de Síria
Tram. 250-00729/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Dos fascicles Fascicle primer

  Correcció d'errades de publicació
–  La Sol·licitud de compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (tram. 356-00253/10), a la pàg. 32, ha estat modificada en el BOPC 172, a la pàg. 101.– La Compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (tram. 357-00406/10), a la pàg. 38, ha estat modificada en el BOPC 172, a la pàg. 113. 
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Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat sociosanitària de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’atenció de les neces-
sitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapa-
citat intel·lectual
Tram. 250-00731/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la signatura d’un con-
veni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i alguns municipis 
d’Osona per a l’execució d’infraestructures hidràuliques
Tram. 250-00732/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’exercici de l’activitat professional per part dels agents 
dels Mossos d’Esquadra associats a Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 250-00734/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la defensa del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’execució immediata 
de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un homenat-
ge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la restauració i l’ade-
quació de l’edifici de l’estació de tren de Santa Maria de Pa-
lautordera
Tram. 250-00738/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la regulació de l’accés 
i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00740/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’acte de beatificacions 
massives a Tarragona
Tram. 250-00741/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre els procediments ju-
dicials relatius a agressions patides per mossos d’esquadra
Tram. 250-00742/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xar-
xa Rescat
Tram. 250-00743/10
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 222/2013, del Reglament d’organització i funcionament 
del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 250-00744/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de treball d’avaluació i planificació dels mitjans aeris del De-
partament d’Interior
Tram. 250-00745/10
Presentació p. 16

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00746/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre l’assumpció i l’aplica-
ció dels continguts del Decret 246/2008, de regulació de 
la situació administrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00747/10
Presentació p. 17

Proposta de resolució sobre l’aplicació del progra-
ma operatiu específic «Món rural»
Tram. 250-00748/10
Presentació p. 18

Proposta de resolució de rebuig dels fets violents 
d’un grup d’extrema dreta al Centre Cultural Blanquerna de 
Madrid l’11 de setembre de 2013
Tram. 250-00749/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre la dotació dels parcs 
de bombers
Tram. 250-00750/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar els robatoris d’aparells electrònics als adoles-
cents en llocs públics
Tram. 250-00751/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 250-00752/10
Presentació p. 20

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del 
sistema d’autonomia personal i dependència
Tram. 300-00082/10
Presentació p. 22

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la 
Generalitat
Tram. 300-00083/10
Presentació p. 22

Interpel·lació al Govern sobre la negociació del sis-
tema de finançament autonòmic
Tram. 300-00084/10
Presentació p. 22

Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a ter-
cers del sistema sanitari públic
Tram. 300-00085/10
Presentació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en el sec-
tor industrial
Tram. 300-00086/10
Presentació p. 23
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Interpel·lació al Govern sobre la reforma energètica 
de l’Estat
Tram. 300-00087/10
Presentació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat
Tram. 300-00088/10
Presentació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la pròr-
roga pressupostària en les polítiques educatives
Tram. 300-00089/10
Presentació p. 24

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la 
qual es fa pública la renúncia de Xavier Guitart i Domènech a 
la condició de membre del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals
Acord p. 24

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 62/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2012, referent al 
Departament de Cultura, publicitat de les subvencions con-
cedides, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 290-00043/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 25

Control del compliment de la Resolució 94/X, sobre 
la realització d’una campanya de seguretat viària amb rela-
ció al manteniment dels vehicles
Tram. 290-00074/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 26

Control del compliment de la Resolució 95/X, sobre 
l’elaboració d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per 
a dispersar concentracions
Tram. 290-00075/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 26

Control del compliment de la Resolució 131/X, so-
bre el carril VAO de la carretera C-58
Tram. 290-00110/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 27

Control del compliment de la Resolució 256/X, so-
bre la represa de les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri del Guinar-
dó, de Barcelona
Tram. 290-00219/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 27

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/X, sobre la 
defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10
Sol·licitud de pròrroga p. 27
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 28

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la pujada d’impostos anunciada
Tram. 354-00099/10
Rebuig de la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre una subhasta de béns immobles 
de la Generalitat
Tram. 354-00100/10
Rebuig de la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre l’informe de la comissió d’experts amb relació a la refor-
ma de l’Administració pública i el seu sector públic
Tram. 354-00104/10
Acord sobre la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la situació jurídica derivada de l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00113/10
Rebuig de la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’impacte econòmic en la tre-
soreria i el dèficit públic de la Generalitat de l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 354-00114/10
Sol·licitud i tramitació p. 28
Rebuig de la sol·licitud p. 28

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la situació creada per les dar-
reres decisions judicials sobre la concessió de la gestió del 
servei d’abastament d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00116/10
Sol·licitud i tramitació p. 29
Rebuig de la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la situació creada per les darreres 
decisions judicials sobre la concessió de la gestió del servei 
d’abastament d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00117/10
Sol·licitud i tramitació p. 29
Rebuig de la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’ús de l’estand que la Secretaria General de l’Esport té 
als Campionats del Món de Natació de Barcelona 2013
Tram. 354-00119/10
Rebuig de la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la repercussió del projecte de centre comercial 
de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en la mobilitat
Tram. 354-00122/10
Retirada de la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00131/10
Rebuig de la sol·licitud p. 29
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00132/10
Rebuig de la sol·licitud p. 29

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els efectes de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00133/10
Sol·licitud i tramitació p. 30
Rebuig de la sol·licitud p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els efectes de la pròr-
roga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00135/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest de-
partament
Tram. 354-00137/10
Rebuig de la sol·licitud p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’Informe sobre malnu-
trició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00146/10
Sol·licitud i tramitació p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’Informe sobre malnutrició in-
fantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00147/10
Sol·licitud i tramitació p. 30
Rebuig de la sol·licitud p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’increment del nombre de vocals de l’Òrgan Administra-
tiu de Recursos Contractuals de Catalunya
Tram. 354-00156/10
Acord sobre la sol·licitud p. 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’escenari pressupostari 
d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00157/10
Sol·licitud i tramitació p. 31
Rebuig de la sol·licitud p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’escenari pressupostari 
d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00164/10
Rebuig de la sol·licitud p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al 
final del 2013
Tram. 354-00165/10
Rebuig de la sol·licitud p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’escenari pressupos-
tari d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00166/10
Sol·licitud i tramitació p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament 
per al final del 2013
Tram. 354-00167/10
Rebuig de la sol·licitud p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el projecte de reorde-
nacions territorials assistencials
Tram. 354-00170/10
Sol·licitud i tramitació p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la distribució de les 
retallades pressupostàries del 2013 per al sistema sanitari 
català i la reordenació assistencial territorial
Tram. 354-00174/10
Sol·licitud i tramitació p. 31

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el pla d’ocupació juvenil «Insert jove»
Tram. 354-00176/10
Sol·licitud i tramitació p. 32

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 356-00252/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Organització Territorial i Urbanisme davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment 
de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 356-00253/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable i d’una representació de l’associa-
ció Retorna davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliquin els resultats de la prova pilot «Cadaqués 
retorna»
Tram. 356-00276/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença de Joan Figueras i Po-
més, alcalde de Cadaqués (Alt Empordà), davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els resultats de 
la prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 356-00277/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon San-
romà Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finan-
ces, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les línies d’actuació de l’Institut
Tram. 356-00309/10
Acord sobre la sol·licitud p. 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Veïns de la Trinitat Nova davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’estat i 
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l’habitabilitat dels edificis afectats pel pla de remodelació 
del barri de la Trinitat Nova
Tram. 356-00315/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Patronat de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Mú-
sica davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la decisió de no demanar responsabilitats penals a 
Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 356-00342/10
Acord sobre la sol·licitud p. 33

Sol·licitud de compareixença del president de la Di-
putació de Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre la situació del deute de la Genera-
litat amb la institució
Tram. 356-00357/10
Rebuig de la sol·licitud p. 33

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

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

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el paper de l’ali-
mentació en la salut i en les patologies cròniques i sobre el 
paper dels professionals sanitaris graduats en nutrició
Tram. 356-00365/10
Sol·licitud p. 34

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les seves actuacions amb relació als 
ajuntaments catalans
Tram. 356-00367/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè justifiqui l’organització del seminari «El 
paper de l’audiovisual en la construcció de les identitats col-
lectives»
Tram. 356-00368/10
Acord sobre la sol·licitud p. 34

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre la crisi patida pel servei del transport sanitari
Tram. 356-00370/10
Sol·licitud p. 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comis-

sió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones 
amb diabetis
Tram. 356-00377/10
Sol·licitud p. 34

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Piqué, 
director de l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la situació de l’Hospital 
Clínic de Barcelona
Tram. 356-00382/10
Sol·licitud p. 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Creu Roja davant la Comissió de Salut perquè expliqui la 
situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00391/10
Sol·licitud p. 35

Sol·licitud de compareixença del director del Ser-
vei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui la distribució de les retallades pressupostàries del 
2013 per al sistema sanitari català i la reordenació assisten-
cial territorial
Tram. 356-00392/10
Sol·licitud p. 35

Sol·licitud de compareixença de Raül López Arnal-
tes, secretari general de la Unió General de Treballadors - 
Clínic, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
situació de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00394/10
Sol·licitud p. 35

Sol·licitud de compareixença de Sergi Hurtado 
Abad, secretari general de Comissions Obreres - Clínic, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00395/10
Sol·licitud p. 35

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell Català de Ressuscitació davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’experiència pilot d’aquesta entitat a 
les Terres de l’Ebre en incorporar en el currículum escolar 
la formació en tècniques de ressuscitació cardiopulmonar
Tram. 356-00396/10
Sol·licitud p. 35

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les polítiques de recerca i innovació 
en l’àmbit de les ciències biomèdiques
Tram. 355-00041/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 36

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

Compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre els runams salins
Tram. 357-00031/10
Substanciació p. 36

Compareixença del secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre les polítiques de mobilitat segures i sos-
tenibles
Tram. 357-00074/10
Substanciació p. 36
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Compareixença del director del Memorial Demo-
cràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals per a infor-
mar sobre la situació actual d’aquesta entitat
Tram. 357-00253/10
Substanciació p. 36

Compareixença del director del Memorial Demo-
cràtic davant la Comissió d’Afers Institucionals per a infor-
mar sobre la situació i les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 357-00254/10
Substanciació p. 36

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno, president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Co-
missió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00271/10
Decaïment p. 36

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal de la 
Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió d’Estu-
di dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rial Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00272/10
Substanciació p. 36

Compareixença de Celso Das Neves, del Comitè 
Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o 
Tractes Inhumans o Degradants, davant la Comissió d’Estu-
di dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rial Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00279/10
Decaïment p. 37

Compareixença de Marc Pons, especialista en mo-
dels d’ordre públic comparats, davant la Comissió d’Estudi 
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material 
Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00281/10
Substanciació p. 37

Compareixença de Malte Neutzler, de la Direcció 
Central de Policia de Frankfurt, davant la Comissió d’Estudi 
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material 
Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00283/10
Decaïment p. 37

Compareixença d’Enric Ticó i Buxadós, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la si-
tuació, el programa d’actuació i les previsions de futur de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 357-00286/10
Substanciació p. 37

Compareixença de Jaume Miranda i Canals, direc-
tor de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur d’aquest ins-
titut
Tram. 357-00290/10
Substanciació p. 37

Compareixença de Joan Nogué i Font, director de 
l’Observatori del Paisatge, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat per a explicar les tasques d’aquesta entitat
Tram. 357-00292/10
Substanciació p. 37

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Or-
dre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses per a aclarir noves informacions sobre el 
cas d’Ester Quintana
Tram. 357-00402/10
Substanciació p. 38

Compareixença de Francesc de Carreras Serra, ca-
tedràtic de dret constitucional, davant la Comissió d’Estudi 
del Dret a Decidir
Tram. 357-00404/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença del secretari d’Habitatge davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 357-00405/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença del director general d’Organitza-
ció Territorial i Urbanisme davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 
3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 357-00406/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Respon-
sable i d’una representació de l’associació Retorna davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els resul-
tats de la prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 357-00407/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença de Joan Figueras i Pomés, alcalde 
de Cadaqués (Alt Empordà), davant la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat per a explicar els resultats de la prova pilot 
«Cadaqués retorna»
Tram. 357-00408/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Veïns de la Trinitat Nova davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a informar sobre l’estat i l’habitabilitat 
dels edificis afectats pel pla de remodelació del barri de la 
Trinitat Nova
Tram. 357-00409/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 38

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 18
Convocada per al dia 9 d’octubre de 2013 p. 39

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00032/10
Presentació p. 40

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

Informe sobre la situació en data del 30 de juny de 
2013 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2013
Tram. 334-00035/10
Presentació p. 40

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 30 de juny de 2013
Tram. 334-00036/10
Presentació p. 40
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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 a Multitext, SL 
www.parlament.cat

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny 
de 2013
Tram. 334-00037/10
Presentació p. 41

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament per al 2014
Tram. 230-00002/10
Dictamen p. 41

Projectes de pressupostos del Síndic de Greuges, 
de la Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties Es-
tatutàries per al 2014
Tram. 230-00003/10
Tramesa al Ple p. 45

Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2012
Tram. 232-00002/10
Proposta al Ple p. 55

4.90.10. Càrrecs i personal

Fi de la comissió de serveis d’una funcionària de 
carrera 
Acord p. 58
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 304/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aprovació del Pla especial de protec-
ció del medi natural i del paisatge de l’espai 
d’interès natural de l’alta Garrotxa
Tram. 250-00396/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 154)

En el BOPC 154, a la pàg. 5, en el títol,

On diu: «Resolució 304/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aprovació del Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de l’espai d’interès natural 
de l’alta Garrotxa»

Ha de dir: «Resolució 304/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aprovació del Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de l’espai d’interès natural 
de l’alta Garrotxa»

Resolució 321/X del Parlament de Cata-
lunya, de suport al procés de pau entre el 
Govern de la República de Colòmbia i les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòm-
bia - Exèrcit del Poble i de defensa del règim 
democràtic i dels drets humans
Tram. 250-00515/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 8, 20.09.2013, DSPC-C 194

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 20 de setembre de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de su-
port del procés de pau entre el Govern de la Repúbli-
ca de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàri-
es de Colòmbia - Exèrcit del Poble i sobre la defensa 
del règim democràtic i dels drets humans (tram. 250-
00515/10), presentada per Mireia Canals i Botines, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marta Vi-
lalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Sara Vi-
là Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Ma-
ría Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, i David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Dóna suport al procés de pau iniciat entre el Govern 
de la República de Colòmbia i els representants de les 
Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèr-
cit del Poble, i espera que permetin una sortida política 
i dialogada del conflicte i la construcció d’una pau es-
table, justa i duradora a Colòmbia.

b) S’afegeix a les crides perquè les converses de pau a 
Colòmbia es facin en un ambient propici, com ara el 
cessament del foc i les hostilitats, que porti a la finalit-
zació de la confrontació armada.

c) Dóna suport a les propostes de la Ruta Social Co-
muna per la Pau, de la Plataforma Europea per la Pau i 
de Colòmbia en Pau perquè les converses rebin el mà-
xim suport de la societat civil i de les institucions ca-
talanes i europees.

d) Facilita la visibilitat i el coneixement públic de les 
iniciatives i accions que es duguin a terme a Catalunya 
a través d’organitzacions socials perquè la societat ca-
talana pugui fer el seguiment del procés de negociació 
i pugui fer-hi aportacions, respectant les decisions del 
Govern de la República de Colòmbia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Manifestar el seu suport al procés de pau que s’ha 
iniciat entre el Govern de la República de Colòmbia 
i els representants de les Forces Armades Revoluci-
onàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble, i espera que 
permetin una sortida política i dialogada del conflicte 
i la construcció d’una pau estable, justa i duradora a 
Colòmbia.

b) Demanar al Govern de l’Estat que continuï a la dis-
posició del Govern de la República de Colòmbia per a 
prestar-li el suport que aquest li pugui demanar en el 
procés de pau endegat i en la defensa del règim demo-
cràtic i dels drets humans.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marta Ribas Frias Jordi Solé i Ferrando
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Resolució 322/X del Parlament de Cata-
lunya, de rebuig de la repressió dels movi-
ments feministes a Tunísia
Tram. 250-00531/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 8, 20.09.2013, DSPC-C 194

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 20 de setembre de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de re-
buig de la repressió dels moviments feministes a Tu-
nísia (tram. 250-00531/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27174).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya rebutja la repressió dels 
moviments feministes a Tunísia i la vulneració dels 
drets de les dones.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Traslladar al Govern de l’Estat i al consolat de Tu-
nísia a Barcelona el posicionament del Parlament de 
Catalunya de suport als drets de les dones a Tunísia.

b) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Es-
tat perquè traslladi al Govern de Tunísia la necessitat de 
vetllar pels drets i les llibertats de les dones a Tunísia.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marta Ribas Frias Jordi Solé i Ferrando

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre els fons 
del mercat monetari
Tram. 295-00099/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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 il·legalització 
de grups feixistes, nazis, xenòfobs o homò-
fobs
Tram. 250-00733/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
36867).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2013.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei que regula el règim jurídic 
aplicable a la seguretat industrial dels esta-
bliments, les instal·lacions i els productes
Tram. 200-00006/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
37245; 37246).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 07.10.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.2013.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres re-
creatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 200-00008/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
37245; 37246).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 07.10.2013 al 08.10.2013).
Finiment del termini: 09.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.10.2013.

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 dos membres del 
Consell Assessor del Síndic de Greuges per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00016/09

Pròrroga del termini de presentació de candi-
dats

Sol·licitud: Síndic de Greuges (reg. 35844).
Pròrroga: 15 dies hàbils (del 27.09.2013 al 17.10.2013).
Finiment del termini: 18.10.2013; 9:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
aliança de cooperació entre Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut, de Tarragona, i l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 250-00603/10

Esmenes presentades
Reg. 33322 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 26.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33322)

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

Del punt 1

«1. Aprofundir en la col·laboració, coordinació i coo-
peració estable entre l’ICS, GiPSS i la xarxa sanitària 
i social de Santa Tecla, amb la finalitat de millorar la 
qualitat assistencial envers la ciutadania, incrementar 
l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels centres i els ser-
vis sanitaris i optimitzar i distribuir equitativament els 
recursos disponibles.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Elaborar un Pla d’actuació anual, d’acord amb els 
convenis de col·laboració signats entre les tres entin-
tats, desenvolupant alhora un pla estratègic de l’em-
presa pública GIPSS.»

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

Del punt 3

«3. Fomentar el màxim consens, a nivell territorial i 
professional, en l’elecció dels membres del consell 
d’Administració de GIPSS, garantint l’absència de 
conflicte d’interessos entre els patrons.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un model consorciat de central de com-
pres, logística, emmagatzematge i distribu-
ció per al sistema sanitari públic
Tram. 250-00624/10

Esmenes presentades
Reg. 33325 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 26.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33325)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar a la Comissió de Salut el model 
de millora en l’eficiència de la logística i compra dels 
proveïdors que conformen el sistema sanitari públic, 
que s’està duent a terme en el marc de les reordenaci-
ons assistencials territorials.»

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

Esmenes presentades

Reg. 33321 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 26.09.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33321)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu 
a estudiar la viabilitat d’incorporar a l’Hospital Sant 
Joan de Reus l’atenció psiquiàtrica d’adults i infan-
til; urgent, hospitalització d’aguts, subaguts, consultes 
externes, sociosanitari i la unitat de docència i recer-
ca, d’acord amb l’Institut Pere Mata, a partir de l’any 
2014.»

Proposta de resolució de suport a l’oposició 
de Síria
Tram. 250-00729/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de la unitat sociosanitària de l’Hospital de 
Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.10.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció de les 
necessitats educatives, laborals i socials 
dels joves amb discapacitat intel·lectual
Tram. 250-00731/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un conveni entre l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i alguns municipis d’Osona per a l’exe-
cució d’infraestructures hidràuliques
Tram. 250-00732/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’exercici de l’activitat professio-
nal per part dels agents dels Mossos d’Es-
quadra associats a Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-00734/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre la defensa del 
català com a llengua vehicular de l’ensenya-
ment a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució im-
mediata de les obres de la variant de Vallira-
na de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
homenatge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre la restauració 
i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren 
de Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-00738/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’accés i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’Hospital del 
Vendrell
Tram. 250-00740/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’acte de beati-
ficacions massives a Tarragona
Tram. 250-00741/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l’1.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 08.10.2013 al 16.10.2013).
Finiment del termini: 17.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.
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Proposta de resolució sobre els procedi-
ments judicials relatius a agressions patides 
per mossos d’esquadra
Tram. 250-00742/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 tasca ordinària dels agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra comporta una alta perillositat i, en un gran 
nombre d’ocasions, pateixen agressions físiques, amb 
objectes i armes blanques o de foc.

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 coneguts 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.

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 personar-se com acusació particular en 
aquells procediments judicials que tenen per objecte 
aquells casos en què els/les agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra pateixen qualsevol agressió en el compli-
ment del seu servei als ciutadans.

Palau del Parlament, 18 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 cobertura de 
la Xarxa Rescat
Tram. 250-00743/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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 sindicats dels agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra han manifestat de forma reiterada que ha multitud 
de zones arreu del territori de Catalunya amb manca 
de cobertura de la xarxa RESCAT. Aquest manca de 
cobertura en indrets concrets provoca greus proble-
mes de seguretat als agents de Mossos d’Esquadra en 
l’exercici de les seves funcions.

Rescat és la xarxa de Radiocomunicacions d’Emer-
gències i Seguretat de Catalunya. Aquesta xarxa, en 
principi, està dissenyada per proporcionar cobertura, 
tant en nuclis de població com en entorns rurals, als 
cossos i col·lectius professionals, implicats en la segu-
retat i les emergències a Catalunya.

Un dels darrers exemples denunciats són les man-
cances en la ciutat de Lleida. La manca de cobertu-
ra es dona en gran part de la ciutat, especialment en 
el nucli antic. Segons les manifestacions dels agents, 
aquestes deficiències s’agreugen en els interiors dels 
edificis.

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: 

Presentar un informe, davant de la Comissió d’In-
terior d’aquesta Cambra, sobre la cobertura de la 
Xarxa Rescat arreu de Catalunya desglossant la seva 
afectació en els diferents cossos de seguretat i emer-
gències als que presta servei, tot indicant quines són 
les zones concretes de manca de cobertura i les raons 
d’aquesta.

Elaborar un pla de treball que especifiqui les actuaci-
ons que es duran a terme per dotar de cobertura a tots 
els indrets de Catalunya, el seu cost i la seva periodifi-
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cació temporal. Aquest pla de treball s’haurà d’incor-
porar a l’informe del punt anterior.

Palau del Parlament, 18 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 modificació 
del Decret 222/2013, del Reglament d’orga-
nització i funcionament del Comitè d’Ètica 
de la Policia de Catalunya
Tram. 250-00744/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Decret 222/2013, de 3 de setembre, estableix l’or-
ganització i funcionament del Comitè d’Ètica de la 
Policia de Catalunya. Tanmateix, deroga el Decret 
230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya.

El Decret 222/2013 determina, en el seu article 3.2, 
el següent: «Els deu membres que integren el Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya han de ser desig-
nats: 

a) Cinc entre persones dels àmbits acadèmic o profes-
sional amb acreditada solvència i experiència en dis-
ciplines del coneixement com el dret, la sociologia, la 
psicologia i l’ètica, i en els àmbits de la seguretat i la 
policia.

b) Tres entre els membres de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra, que tinguin una antiguitat 
mínima de deu anys en el cos, que s’hagin distingit per 
la seva trajectòria i prestigi professionals.

c) Dos entre els membres dels cossos de policia local 
de Catalunya, a proposta de les entitats municipalistes 
més representatives, amb una antiguitat mínima de deu 
anys com a policia local, que s’hagin distingit per la 
seva trajectòria i prestigi professionals».

En la composició del Comitè d’Ètica no esta presents 
els representants dels sindicats representatius dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra. Entenem que 

per l’objecte dels treballs del Comitè és necessari que 
estiguin presents els representants escollits democrà-
ticament pels agents del Cos de Mossos d’Esquadra.

És evident que una de les fites més importants del Co-
mitè d’Ètica que es l’elaboració del Codi d’Ètica de la 
Policia de Catalunya es faci des del consens i partici-
pació amb els agents del cos.

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 modificar el Decret 222/2013, de 3 de setem-
bre, del Reglament d’organització i funcionament del 
Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya per tal de 
garantir la presència dels representants dels sindicats 
representatius dels agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra en la composició d’aquest Comitè.

Palau del Parlament, 18 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 l’elaboració 
d’un pla de treball d’avaluació i planificació 
dels mitjans aeris del Departament d’Interior
Tram. 250-00745/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

Atès la Resolució 422/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i pla-
nificació de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos 
d’Esquadra.

Atès que la Subdirecció General de Recursos Humans 
de la Direcció General de la Policia en un escrit de 17 
de juliol de 2013 adreçat al Sindicat de Policies de Ca-
talunya en relació al compliment per part del Govern 
dels acords del Parlament de Catalunya fa esment que 
algunes de les mateixes han estat adoptades en una le-
gislatura exhaurida afectant al Govern anterior.
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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 elaborar, en el termini de quatre mesos, un pla 
de treball d’avaluació i planificació dels mitjans aeris 
del Departament d’Interior que, inclogui, entre altres 
actuacions: 

a) L’avaluació de la suficiència dels mitjans humans i 
materials, especialment dels aparells.

b) La previsió i el calendari de dotació dels mitjans ne-
cessaris per a acomplir les funcions que li son pròpies.

c) Mesures per a garantir la publicitat i la concurrència 
en condicions d’igualtat per a la incorporació d’agents 
dels Mossos d’Esquadra a la Unitat de Mitjans Aeris 
tant per a acomplir funcions de pilot com d’operador 
de vol.

d) La previsió i el calendari per a l’adjudicació dels 
contractes pertinents.

Palau del Parlament, 18 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 constitució 
d’una fundació del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00746/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

Atès la Resolució 550/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls d’un grup de treball per a la constitució 
d’una fundació del Cos de Mossos d’Esquadra.

Atès que la Subdirecció General de Recursos Humans 
de la Direcció General de la Policia en un escrit de 17 
de juliol de 2013 adreçat al Sindicat de Policies de Ca-
talunya en relació al compliment per part del Govern 
dels acords del Parlament de Catalunya fa esment que 

algunes de les mateixes han estat adoptades en una le-
gislatura exhaurida afectant al Govern anterior.

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 impulsar, per mitjà del Departament d’Inte-
rior, un grup de treball en què s’incorpori la represen-
tació sindical de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, per a valorar la constitució d’una fundació 
del Cos de Mossos d’Esquadra i definir-ne l’objecte, la 
composició dels òrgans de govern i el finançament.

Palau del Parlament, 18 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 l’assump-
ció i l’aplicació dels continguts del Decret 
246/2008, de regulació de la situació admi-
nistrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00747/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

Atès la Resolució 196/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment del Decret 246/2008, de regula-
ció de la situació administrativa especial de segona ac-
tivitat en el cos dels Mossos d’Esquadra.

Atès que la Subdirecció General de Recursos Humans 
de la Direcció General de la Policia en un escrit de 17 
de juliol de 2013 adreçat al Sindicat de Policies de Ca-
talunya en relació al compliment per part del Govern 
dels acords del Parlament de Catalunya fa esment que 
algunes de les mateixes han estat adoptades en una le-
gislatura exhaurida afectant al Govern anterior.

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

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a assu-
mir íntegrament els continguts del Decret 246/2008, 
del 16 de desembre, de regulació de la situació ad-
ministrativa especial de segona activitat en el Cos de 
Mossos d’Esquadra, i a complir els punts pendents 
d’aplicar.

Palau del Parlament, 18 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 l’aplicació del 
programa operatiu específic «Món rural»
Tram. 250-00748/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

En els darrers anys, els ciutadans que viuen en zones 
rurals han pogut constatar que han estat objecte de ro-
batoris en les seves propietats agrícoles i en els seus 
propis domicilis. En aquest sentit, en els robatoris han 
augmentat la violència que exerceixen els lladres en-
vers les víctimes.

Fruit d’aquesta realitat, grups de ciutadans en deter-
minades poblacions van decidir organitzar-se per 
col·laborar amb els Mossos d’Esquadra per evitar la 
comissió d’aquests robatoris. La seva voluntat de col-
laboració i cooperació amb els cossos de seguretat han 
consistit en avisar a aquets quan detectaven algun in-
dici sobre la possible comissió d’un robatori. Des d’al-
guns sectors, s’ha volgut criminalitzar aquesta coope-
ració que no genera cap dubte en l’àmbit urbà.

Tanmateix, per fer front a aquests robatoris, el Govern 
va impulsar del programa operatiu específic «Món ru-
ral». Passat un temps prudencial, cal avaluar els efec-
tes d’aquest pla i impulsar mesures per fer front als 
robatoris en el món rural.

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

Proposta de resolució

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

1. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parla-
ment un informe d’avaluació de l’aplicació del progra-
ma operatiu específic «Món rural». L’informe haurà 
d’indicar, entre altres aspectes, d’una banda, els delic-
tes i faltes comesos en l’àmbit rural durant l’any 2011, 
2012 i 2013, desglossats per tipus delictiu, regions po-
licials i àrees bàsiques policials, amb una atenció espe-
cial en les explotacions agropecuàries, i d’altra banda 
els efectius i els recursos materials destinats a l’àmbit 
rural (evolució dels agents destinats al món rural en 
el període 2009 a 2013 actuacions de la seguretat pri-
vada, hores de servei destinades, etc.). Tanmateix, es 
donarà compte de com s’han incorporat al programa 
operatiu la zona del delta de la Tordera.

2. Desenvolupar plenament el programa operatiu es-
pecífic «Món rural» i, en virtut de l’informe d’avalua-
ció del programa, incorporar-hi, les mesures de reforç 
adequades per a assolir els objectius que el programa 
defineix.

3. Avaluar i millorar els recursos humans i materials, 
els serveis policials i els plans operatius dels Mossos 
d’Esquadra per a garantir la seguretat en l’àmbit rural, 
i definir el nombre d’agents que s’hi destinaran.

4. Definir les regions policials on és necessària la cre-
ació d’una unitat específica o patrulles permanents 
durant 24 hores per a lluitar contra la delinqüència 
en l’àmbit rural, dins el programa operatiu específic 
«Món rural».

5. Definir i establir un calendari de planificació de sub-
comissaries en les àrees bàsiques policials de l’àmbit 
rural que ho requereixin.

6. Avaluar i millorar els mecanismes de col·laboració 
amb els agents de seguretat privada i amb els ciuta-
dans per a contribuir a millorar la seguretat en l’àmbit 
rural.

Palau del Parlament, 18 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 de rebuig dels fets vi-
olents d’un grup d’extrema dreta al Centre 
Cultural Blanquerna de Madrid l’11 de se-
tembre de 2013
Tram. 250-00749/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

Atès els gravíssims fets que va protagonitzar un grup 
d’extrema-dreta el passat 11 de setembre en el Centre 
Cultural Blanquerna a la ciutat de Madrid mentre es 
celebrava un acte per commemorar la Diada. Aquestes 
persones ensenyaven elements identificatius de Falan-
ge i Alianza Nacional.

L’actuació d’aquestes persones denota una actitud pro-
fundament antidemocràtica per no respectar la plura-
litat i per llençar a terra la Senyera, demostrant una 
absoluta manca de respecte. Alhora, van exercir la vi-
olència física i van emprar gasos tot trencar i fent mal-
bé alguns elements de les instal·lacions.

La policia va detenir a 12 persones per aquests fets. 
Actualment, la policia té constància que hi ha 46 grups 
actius d’extrema dreta, 118 anarquistes i altres 42 
d’ideologia d’extrema esquerra. En aquest any, la po-
licia ha detingut 74 persones vinculades a grups d’ex-
trema dreta. L’any passat la policia va detenir a 126 
membres d’aquestes organitzacions i 18 la Guàrdia Ci-
vil. Respecte als grups anarquistes han estat detinguts 
aquest any 54 membres i 20 l’any passat. I, finalment, 
respecte els grups d’extrema esquerra enguany han es-
tat detingudes 13 persones.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta el seu rebuig a les actituds antidemocrà-
tiques com les que es van produir el passat 11 de se-
tembre de 2013 en el Centre Cultural Blanquerna a la 
ciutat de Madrid per part de grups d’extrema dreta i la 
seva solidaritat a totes els assistents que van patir la vio-
lència de les esmentades persones.

2. Manifesta el seu reconeixement al Cos Nacional de 
Policia per la seva efectiva actuació en la detenció i 
trasllat davant de l’autoritat judicial de les referides 
persones.

3. Insta el Govern de la Generalitat a exercir les acci-
ons legals que correspongui contra els presumptes res-
ponsables dels esmentats fets violents i per reclamar 
les indemnitzacions que correspongui pels danys cau-
sats. Tanmateix, a revisar les mesures de seguretat del 
Centre Cultural Blanquerna i d’altres instal·lacions per 
evitar que actes com el referit es pugui tornar a produ-
ir i establir un pla d’acció en funció de l’auditoria de 
seguretat realitzada.

4. Insta el Govern de la Generalitat a transmetre al Mi-
nisteri de l’Interior que continuï la tasca que desen-
volupa per evitar l’actuació antidemocràtica i violen-
ta dels grups extremistes i promogui la il·legalització 
d’aquests grups extremistes quan procedeixi d’acord 
amb la llei.

Palau del Parlament, 23 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 
parcs de bombers
Tram. 250-00750/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 35796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

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

Membres del Parc de Bombers de Reus han manifes-
tat, a través dels mitjans de comunicació, que ha aug-
mentat de forma preocupant els dies que els bombers 
que es troben de forma efectiva en el Parc de Reus es-
tan per sota del que marquen els protocols del Depar-
tament d’Interior.

Aquest fet és preocupant perquè si no es disposa de la 
dotació de bombers suficient augmenta el risc per la 
seguretat dels ciutadans i dels propis bombers.

Els darrers casos assenyalats es van produir el passat 
21 de setembre de 2013 en dos serveis. A les vuit del 
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matí, per apagar el foc en un habitatge del carrer de la 
Muralla de la ciutat de Reus, i a la una del migdia per 
apagar un foc agrícola a Maspujols.

Les situacions que es denuncien és un nombre infe-
rior de bombers que la que marquen els protocols; el 
desplaçament de bombers a altres parcs que també pa-
teixen la mateixa manca de bombers; l’absència, en 
aquests casos, de bombers en el Parc per poder front 
a altres serveis que puguin sorgir; l’ampliació de la 
jornada laboral dels bombers malgrat haver-se exhau-
rit, etc.

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

Proposta de resolució

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

1. Presentar un informe, davant de la Comissió d’In-
terior del Parlament de Catalunya, on es faci constar 
durant l’any 2013 els parcs que han tingut una dotació 
de bombers inferior a la que es preveu en els protocols, 
tot indicant la causa d’aquest fet, el dia que ha succeït, 
el nombre de bombers que es requerien per cobrir la 
dotació mínima, etc.

2. Garantir que en el Parc de Bombers de tot Catalu-
nya hi haurà la dotació mínima que preveuen els pro-
tocols del Departament d’Interior per tal de garantir la 
seguretat dels ciutadans i dels bombers.

Palau del Parlament, 23 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 l’adopció de 
mesures per a evitar els robatoris d’aparells 
electrònics als adolescents en llocs públics
Tram. 250-00751/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

La sostracció de mòbils, iphones i altres aparells si-
milars a adolescents i joves, en discoteques, centres 
d’oci, o concerts i festes públiques ha estat motiu de 
preocupació aquest estiu per a molts joves afectats i 
per a les seves famílies. És doncs necessari que el De-
partament d’Interior actuï davant aquesta problemà-
tica.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Adoptar mesures que permetin evitar o disminuir 
les sostraccions de mòbils, iphones i altres aparells si-
milars, en especial a adolescents i joves, que s’acostu-
men a produir en discoteques, centres d’oci o concerts 
i festes públiques.

2. Investigar quin és el destí dels aparells robats i si 
existeixen xarxes que hi trafiquin.

3. Proporcionar als adolescents i joves consells i in-
formacions que els hi puguin ser d’utilitat per evitar 
aquests robatoris.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Jaume Bosch i Mestres, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00752/10

Presentació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista; Eva García 

i Rodríguez, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 

Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 36263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignants, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.
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Exposició de motius

L’Hospital de Viladecans és hospital de referència 
per a una població de 185.000 habitants (Viladecans, 
Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llo-
bregat).

La Central de Resultats de 2012 ens indica que l’acti-
vitat de l’Hospital de Viladecans té bons indicadors de 
qualitat, eficiència, satisfacció i fidelitat. El contracte 
del CatSalut del 2012 va ser per hospitalitzacions to-
tals 9.276, 4.800 quirúrgiques i 3.079 intervencions 
sense ingrés amb una complexitat casemix de 0.86, i 
amb un contracte del CatSalut de 36 milions euros, 
semblant a l’Hospital de Martorell o Hospital de Salt 
o Palamós o Figueres. La valoració dels ciutadans és 
de 8,3, la fidelitat del 87,5% i el 98,8% es senten en 
bones mans.

Les retallades dels darrers tres anys i la generació 
d’incerteses de tancament de l’hospitalització i ser-
veis, neguits del present i del futur, fa que els veïns i 
veïnes, alcaldes i regidors i el personal de l’Hospital 
de Viladecans reclamin informació veraç.

El Baix Llobregat litoral, zona d’influència de l’Hos-
pital de Viladecans, disposa d’un model integral de 
primària, comunitària, hospitalària i sociosanitària.

Des del 2010, el territori del Baix Llobregat i l’Hos-
pitalet disposa dels centres sanitaris necessaris per 
l’equilibri territorial d’una zona molt poblada, entorn 
de 800.000 habitants el Baix Llobregat i 258.000 habi-
tants de l’Hospitalet.

L’any 2004 es va elaborar el Pla sanitari del Baix Llo-
bregat-Hospitalet que dissenyava, de manera partici-
pada, el present i el futur a vuit-dotze anys. Aquest 
Pla feia seu el treball en xarxa i en base a una planifi-
cació a diferents àmbits territorials, i els hospitals de 
referència de terciarisme i alta tecnologia: Bellvitge, 
ICO i Sant Joan de Déu i els hospitals bàsics de pro-
ximitat de Martorell, Sant Boi (alhora referència de 
Salut Mental) Sant Joan Despí i l’Hospital de Vila-
decans.

Dit això i pel que fa a la situació actual de l’Hospital 
de Viladecans, un cop analitzada l’estructura arquitec-
tònica i funcional de l’antic Hospital de Viladecans, 
el 24 de novembre de 2008 es va presentar el projec-
te guanyador del concurs d’idees per a l’ampliació o 
construcció d’un nou Centre.

L’Hospital de Viladecans va ser pioner en cirurgia 
sense ingrés de del 1990 i el 1992 amb la Unitat de 
Diagnòstic de Dia, i ha de continuar sent hospital de 
referència vinculat amb l’Hospital de Bellvitge dins la 
xarxa cooperativa de centres del Baix Llobregat i Hos-
pitalet.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a: 

1. Garantir la continuïtat de l’Hospital de Viladecans 
com a hospital de referència per a Viladecans, Gavà, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat amb 
l’actual cartera de serveis i nivell de complexitat.

2. Garantir a través del contracte de centre la suficièn-
cia financera anual per la continuïtat de la cartera de 
serveis actuals i el seu increment del futur; així com la 
capacitat futura d’assolir la demanda total assistencial 
del territori (mèdica i quirúrgica).

3. Planificar amb els professionals el Pla funcional 
del nou Hospital i tenir-ho enllestit abans de l’estiu de 
2014.

4. Habilitar la partida necessària en el proper pressu-
post de la Generalitat per a la redacció definitiva del 
projecte executiu de l’Hospital de Viladecans, que 
adapti les necessitats fixades pel Pla Funcional i les 
actuals necessitats del territori.

5. Mentre no es faci l’ampliació, mantenir l’activitat 
actual d’ingressos convencionals mèdics i quirúrgics 
en tots els nivells de complexitat actual (hospitalit-
zacions 8.000/any) i recuperar l’activitat ara en altres 
centres (unes 1.500 hospitalitzacions anuals) que po-
den tornar al propi Hospital de Viladecans l’any 2014 i 
2015, tot assignant els recursos necessaris que ara s’es-
tan derivant a altres centres.

6. Mantenir l’aliança estratègica entre l’Hospital de 
Viladecans dins ICS i la cooperació amb Bellvitge.

7. Planificar dins del període 2014-2017 l’execució de 
l’ampliació del nou Hospital de Viladecans, per garan-
tir l’adequada prestació de la cartera de serveis. L’am-
pliació hauria de garantir la total cobertura de les ne-
cessitats de la població de referència.

8. Convocar, amb caràcter d’urgència, una reunió del 
conseller de Salut i els alcaldes de Viladecans, Gavà, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat per 
informar de la continuïtat de l’Hospital de Viladecans 
com a hospital de referència i traslladar aquests acords 
a través d’una circular a tots els professionals de l’Hos-
pital.

9. Donar informació a les associacions de veïns, mo-
viments i plataformes dels municipis que tenen com a 
referència l’Hospital de Viladecans per tancar les in-
certeses sobre la continuïtat d’aquest com a hospital 
general bàsic de referència.

10. Valorar la ràtio metge-pacient de cadascun dels 
centres de salut de Castelldefels, Gavà, Viladecans, 
Begues i Sant Climent, així com les llistes d’espe-
ra de l’Hospital de Viladecans, dels centres d’aten-
ció primària i del Centre d’Especialitats, i dotar-los 
dels recursos humans facultatius i materials neces-
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saris per cobrir les deficiències dels centres indi-
cats.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2013

Marina Geli i Fàbrega, portaveu a la CS del GP SOC; 
Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC; Eva 
García Rodríguez, portaveu a la CS del GP del PPC; 
Manuel Reyes López, diputat del GP del PPC; Josep 
Vendrell Gardeñes, portaveu a la CS GP ICV-EUiA; 
Jaume Bosch i Mestres, diputat GP ICV-EUiA 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat 
del sistema d’autonomia personal i depen-
dència
Tram. 300-00082/10

Presentació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37724 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’oc-
tubre de 2013.

– Sobre la sostenibilitat del sistema d’autonomia per-
sonal i dependència.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 300-00083/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 37730 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’oc-
tubre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’acció ex-
terior de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz, president del GP de C’s; José 
María Espejo-Saavedra Conesa, diputat del GP de C’s 

Interpel·lació al Govern sobre la negociació 
del sistema de finançament autonòmic
Tram. 300-00084/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 37731 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 
d’octubre.

– Capteniment del Govern en relació amb el procés 
de negociació del sistema de finançament autonòmic.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a 
tercers del sistema sanitari públic
Tram. 300-00085/10

Presentació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 37732 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 9 i 10 d’octubre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació el co-
brament a tercers del sistema sanitari públic català

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en 
el sector industrial
Tram. 300-00086/10

Presentació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 37733 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 9 i 10 d’octubre 
de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la ocupa-
ció en el sector industrial i polítiques per a la seva re-
activació

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la reforma 
energètica de l’Estat
Tram. 300-00087/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 37734 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
9 i 10 d’octubre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la re-
forma energètica de l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat
Tram. 300-00088/10

Presentació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 37738 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 9 i 10 d’octubre de 2013.

– Quins és el capteniment del Govern envers les polí-
tiques de seguretat?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre els efectes de 
la pròrroga pressupostària en les polítiques 
educatives
Tram. 300-00089/10

Presentació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 37739 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 04.10.2013

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 9 i 10 d’octubre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’afectació 
de la pròrroga pressupostària en les seves polítiques 
educatives?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució de la presidència del Parlament 
per la qual es fa pública la renúncia de Xa-
vier Guitart i Domènech a la condició de 
membre del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals

Acord

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data del 18 de setembre de 2013, 
Xavier Guitart i Domènech ha renunciat a la condició 
de membre del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec per al qual 
va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tin-
guda el 28 de març de 2012, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 7.2 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
62/X, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 23/2012, referent al Departament de 
Cultura, publicitat de les subvencions con-
cedides, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 290-00043/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36345 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Núm. Resolució: 290-00043/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 62/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2012, 
referent al Departament de Cultura, publicitat de les 
subvencions concedides, corresponent al 2010 i el 2011.

Comissió Competent: Sindicatura de Comptes

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 62/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 23/2012, referent al 
Departament de Cultura, publicitat de les subvencions 
concedides, corresponent al 2010 i el 2011 (núm. tram. 
290-00043/10), us informo del següent: 

El Departament de Cultura ha posat en funcionament un 
nou organisme, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultu-
ral (OSIC), amb la voluntat de canviar de forma substan-
cial el model de gestió de les polítiques de foment de la 
cultura cercant una major eficàcia, agilitat i, el que és ob-
jecte de les recomanacions, transparència per al ciutadà.

Així doncs, mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juli-
ol, de mesures fiscals i financeres es va crear l’OSIC, 
que té com a objecte concentrar les iniciatives de su-
port i foment del departament competent en matèria 
de cultura i de les entitats adscrites. En data 12 de ge-
ner de 2012 es va publicar al DOGC núm. 6043 el De-
cret núm. 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Tot i que aquest nou organisme ha de gestionar en el 
futur el conjunt dels ajuts en matèria cultural promo-
guts pel Departament i entitats dependents (incloent 
els proposats pel CONCA i per la ILC), durant el 2012 
i 2013 la gestió de determinades línies d’ajuts seguei-
xen sent assumides de forma transitòria per l’Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC), també orga-
nisme depenent del Departament.

En aquest sentit, l’OSIC ha publicat, en el DOGC 6362, 
de 24 d’abril de 2013, la resolució CLT/839/2013, de 
28 de març, per la qual es dóna publicitat a les subven-
cions concedides pel Departament de Cultura durant 
l’any 2012, primer any de funcionament de l’organis-
me. Cal afegir, però, que des del primer trimestre del 
2012 s’ha creat, en el mateix web del departament, un 
tauler electrònic (http://ves.cat/gZV7) on s’informa de 
la resolució de les sol·licituds d’ajut concedides (i tam-
bé de les inadmeses i denegades) en un període infe-
rior a una setmana des de l’acord del Consell d’Admi-
nistració de l’OSIC.

Per la seva banda, l’ICEC ha publicat les subvencions 
concedides durant els tres primers trimestres del 2012 
en el DOGC núm. 6300, de 24 de gener de 2013, i les 
concedides en el darrer trimestre de 2012 en el DOGC 
núm. 6347, de 3 d’abril de 2013. Així mateix el web 
del Departament també n’informa mitjançant el tauler 
electrònic (http://ves.cat/gZWq).

Finalment, el Govern està estudiant el desplegament 
reglamentari de l’article 18 de la Llei 38/2003, del 17 
de novembre, general de subvencions.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement 

http://ves.cat/gZV7
http://ves.cat/gZWq
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Control del compliment de la Resolució 
94/X, sobre la realització d’una campanya 
de seguretat viària amb relació al manteni-
ment dels vehicles
Tram. 290-00074/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36339 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00074/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 94/X, 
sobre la realització d’una campanya de seguretat vià-
ria amb relació al manteniment dels vehicles.

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 94/X, sobre la realit-
zació d’una campanya de seguretat viària amb relació 
al manteniment dels vehicles (número de tramitació 
290-00074/10), us informo del següent:

Amb la finalitat de mantenir en les millors condicions 
de seguretat el parc de vehicles de Catalunya, el Ser-
vei Català de Trànsit (SCT) ha engegat, des de princi-
pis d’any, una campanya de sensibilització a través de 
missatges directes divulgats pels mitjans de comuni-
cació, alertant de la perillositat de la creixent antigui-
tat del parc mòbil automobilístic com a conseqüència 
de la crisi i dels efectes que això pot tenir en relació 
amb la sinistralitat.

També, coincidint amb les operacions de sortida i en-
trada de vehicles de les capitals catalanes, el SCT fa 
difusió, per diferents mitjans audiovisuals, de consells 
de seguretat viària en relació amb el manteniment del 
vehicle i ha difós produccions audiovisuals específi-
ques a través de les xarxes socials (Youtube, Twitter).

http://www.youtube.com/watch?v=pPPhRtg_tVg 
http://www.youtube.com/watch?v=78YMirLVXPc

Amb aquest objectiu principal de sensibilització soci-
al, s’ha col·laborat en l’elaboració de la campanya Cui-
dem el teu vehicle que l’asseguradora Mapfre està des-
plegant des del mes de juny a municipis com Cornellà 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montmeló, la 
Garriga, Terrassa, Rubí, Mollet del Vallès, Sabadell o 
Badalona i que fins a l’octubre arribarà també a Sant 
Boi de Llobregat, Lleida, Tortosa i Amposta.

Igualment, de manera paral·lela, s’està realitzant un 
treball interdepartamental per coordinar les bases de 
dades amb les de la DGT i amb aquelles de què dispo-
sa el Departament d’Empresa i Ocupació, a fi i efecte 
que es puguin detectar els vehicles que circulen per les 
vies catalanes sense haver passat l’ITV. En aquesta lí-
nia, s’estan realitzant proves a la xarxa viària amb la 

instal·lació de diferents cinemòmetres, així com amb 
un lector de matrícules (LPR) instal·lat en un vehicle 
per identificar possibles infraccions.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 
95/X, sobre l’elaboració d’un estudi sobre 
l’ús de gasos lacrimògens per a dispersar 
concentracions
Tram. 290-00075/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36340 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la comissió

Núm. Resolució: 290-00075/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 95/X, 
sobre l’elaboració d’un estudi sobre l’ús de gasos lacri-
mògens per a dispersar concentracions.

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 95/X, sobre l’elabo-
ració d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per 
a dispersar concentracions (número de tramitació 290-
00075/10), us informo del següent:

El passat dia 30 de juliol de 2013 va ser enviat a l’adre-
ça electrònica de la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Anti-
avalots en Esdeveniments de Masses l’Informe sobre 
gasos OC i artificis lacrimògens CS, la qual cosa va ser 
comunicada a la Presidenta del Parlament mitjançant 
escrit de 31 de juliol de 2013, número de registre d’en-
trada 31686.

Així mateix, mitjançant escrit de 31 de juliol de 2013, 
número de registre d’entrada 32286, es van comunicar 
les raons fonamentades en dret per les quals no es pot 
lliurar els Protocols Normalitzats de Treball (PNT) de 
la BRIMO.

Barcelona, 25 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

http://www.youtube.com/watch?v=pPPhRtg_tVg
http://www.youtube.com/watch?v=78YMirLVXPc
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Control del compliment de la Resolució 131/X, 
sobre el carril VAO de la carretera C-58
Tram. 290-00110/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 36255 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió Territori  
i Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00110/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 131/X, 
sobre el carril VAO de la carretera C-58.

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 als punts a i b de la Resolució 
131/X, sobre el carril VAO de la carretera C-58 (núm. 
tram. 290-00110/10), us informo del següent:

El Servei Català de Trànsit gestiona, en base a un rè-
gim d’explotació, l’ús ordinari del carril bus-vao de la 
C-58 i de forma extraordinària el modifica, quan les 
necessitats o previsions de trànsit ho fan necessari. Ai-
xí mateix, des de la seva posada en servei, fa un se-
guiment de l’evolució de les dades de trànsit, pel que 
fa al nombre i tipologies dels vehicles, i de règim de 
circulació, a fi d’estudiar el comportament del trànsit 
i la seva gestió eficient en base als objectius previstos 
per aquesta via.

Després de la posada en servei es van fer ajustos de 
coordinació semafòrica per optimitzar les incorpo-
racions d’autobusos a l’Avinguda Meridiana. A dia 
d’avui ens consta que el funcionament és correcte.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
256/X, sobre la represa de les obres de 
construcció d’una residència i centre de dia 
a l’illa d’equipaments UA3 del barri del Gui-
nardó, de Barcelona
Tram. 290-00219/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 35840 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00219/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 256/X, 
sobre la represa de les obres de construcció d’una re-
sidència i centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del 
barri del Guinardó, de Barcelona.

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 256/X, sobre la 
represa de les obres de construcció d’una residència i 
centre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri del 
Guinardó, de Barcelona (núm. tram. 290-00219/10), 
us informo que les obres es van iniciar el passat mes 
de juliol, tal i com el Govern tenia previst.

Barcelona, 23 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 6/X, so-
bre la defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 36343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció 6/X, amb 
número de tramitació 390-00006/10, sobre la defensa 
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dels interessos del món local, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió d’Afers Institucio-
nals.

Barcelona, 26 de setembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 36343).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 8 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 15.10.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.10.2013.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la pujada d’impostos anunciada
Tram. 354-00099/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre una subhasta de béns immobles de la 
Generalitat
Tram. 354-00100/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre l’informe de la co-
missió d’experts amb relació a la reforma de 
l’Administració pública i el seu sector públic
Tram. 354-00104/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 16, tin-
guda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
situació jurídica derivada de l’anul·lació de 
l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llo-
bregat a Acciona
Tram. 354-00113/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’impacte econòmic en la tresoreria i el 
dèficit públic de la Generalitat de l’anul·lació 
de l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
Tram. 354-00114/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 30905).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.09.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la situació creada per les darreres deci-
sions judicials sobre la concessió de la ges-
tió del servei d’abastament d’aigua en alta 
d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00116/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 31410).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.09.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la situació creada per les darreres decisions 
judicials sobre la concessió de la gestió del 
servei d’abastament d’aigua en alta d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 354-00117/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 31411).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.09.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
repercussió del projecte de centre comerci-
al de fabricants de Viladecans (Baix Llobre-
gat) en la mobilitat
Tram. 354-00122/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre els efectes de la pròrro-
ga dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00131/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la conselle-
ra de Governació i Relacions Institucionals 
sobre els efectes de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00132/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre els efectes de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012 en el 
pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00133/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32914).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.09.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 en el pressu-
post d’aquest departament
Tram. 354-00135/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32916).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 26.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
efectes de la pròrroga dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2012 en el pressupost 
d’aquest departament
Tram. 354-00137/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalu-
nya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00146/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33290).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 26.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’Informe sobre malnutrició infantil a Ca-
talunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00147/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 33291).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.09.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’increment del nombre 
de vocals de l’Òrgan Administratiu de Re-
cursos Contractuals de Catalunya
Tram. 354-00156/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 16, tin-
guda el 02.10.2013, DSPC-C 198.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest depar-
tament per al final del 2013
Tram. 354-00157/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33567).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 26.09.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 200.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest depar-
tament per al final del 2013
Tram. 354-00164/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’escenari pressuposta-
ri d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00165/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’escenari pressupostari d’aquest departa-
ment per al final del 2013
Tram. 354-00166/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 33578).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 26.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre l’es-
cenari pressupostari d’aquest departament 
per al final del 2013
Tram. 354-00167/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el projecte de reordenacions territorials as-
sistencials
Tram. 354-00170/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 34779).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 26.09.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la distribució de les retallades pressupostà-
ries del 2013 per al sistema sanitari català i 
la reordenació assistencial territorial
Tram. 354-00174/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 35639).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 26.09.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre el pla d’ocu-
pació juvenil «Insert jove»
Tram. 354-00176/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 35775).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, 01.10.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el com-
pliment de la Llei 3/2009, de regulació i millo-
ra d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 356-00252/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Organització Territorial i Urbanisme 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat perquè informi sobre el compliment de la 
Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 356-00253/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Respon-
sable i d’una representació de l’associació 
Retorna davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè expliquin els resultats 
de la prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 356-00276/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de compareixença de Joan Figue-
ras i Pomés, alcalde de Cadaqués (Alt Em-
pordà), davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els resultats de la 
prova pilot «Cadaqués retorna»
Tram. 356-00277/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ra-
mon Sanromà Celma, conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les línies d’actuació de l’Ins-
titut
Tram. 356-00309/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 200.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Veïns de la Tri-
nitat Nova davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’estat i 
l’habitabilitat dels edificis afectats pel pla de 
remodelació del barri de la Trinitat Nova
Tram. 356-00315/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Patronat de la Fundació Orfeó 
Català - Palau de la Música davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre la decisió de no demanar responsabili-
tats penals a Convergència Democràtica de 
Catalunya
Tram. 356-00342/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Fascicle segon
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Dietistes-Nutricio-
nistes de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el paper de l’ali-
mentació en la salut i en les patologies crò-
niques i sobre el paper dels professionals 
sanitaris graduats en nutrició
Tram. 356-00365/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
31671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les seves actuacions amb relació als ajunta-
ments catalans
Tram. 356-00367/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què justifiqui l’organització del seminari «El 
paper de l’audiovisual en la construcció de 
les identitats col·lectives»
Tram. 356-00368/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
16, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 198.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre la crisi patida 
pel servei del transport sanitari
Tram. 356-00370/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors Camats i Luis, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
32388).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.09.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Diabètics de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de les persones 
amb diabetis
Tram. 356-00377/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 33610).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Piqué, director de l’Hospital Clínic de Barce-
lona, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre la situació de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
Tram. 356-00382/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 34780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.09.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Creu Roja davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la situació de la malnu-
trició infantil
Tram. 356-00391/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Bosch Cuenca, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 35638).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.09.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui la distribució de 
les retallades pressupostàries del 2013 per 
al sistema sanitari català i la reordenació as-
sistencial territorial
Tram. 356-00392/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 35640).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
26.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de Raül López 
Arnaltes, secretari general de la Unió Gene-
ral de Treballadors - Clínic, davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la situació 
de l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 356-00394/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 35915).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
27.09.2013.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Hur-
tado Abad, secretari general de Comissions 
Obreres - Clínic, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la situació de l’Hospital 
Clínic de Barcelona
Tram. 356-00395/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 35915).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
27.09.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Català de Ressuscitació davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’experiència pilot d’aquesta entitat a les Ter-
res de l’Ebre en incorporar en el currículum 
escolar la formació en tècniques de ressus-
citació cardiopulmonar
Tram. 356-00396/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, Alba Vergés i Bosch, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari So-
cialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Josep Vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jo-
sé Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 
36399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
27.09.2013.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les políti-
ques de recerca i innovació en l’àmbit de les 
ciències biomèdiques
Tram. 355-00041/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Salut (reg. 15604).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  13.05.2013.

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

Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
els runams salins
Tram. 357-00031/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 199.

Compareixença del secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre les 
polítiques de mobilitat segures i sostenibles
Tram. 357-00074/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 199.

Compareixença del director del Memorial 
Democràtic davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per a informar sobre la situació ac-
tual d’aquesta entitat
Tram. 357-00253/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 198.

Compareixença del director del Memorial 
Democràtic davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per a informar sobre la situació i 
les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 357-00254/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 198.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno, 
president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, davant la Comissió d’Estu-
di dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 357-00271/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 197.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fis-
cal de la Fiscalia Provincial de Barcelona, 
davant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00272/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 202.
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Compareixença de Celso Das Neves, del 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tor-
tura i de les Penes o Tractes Inhumans o De-
gradants, davant la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses
Tram. 357-00279/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 197.

Compareixença de Marc Pons, especialista 
en models d’ordre públic comparats, davant 
la Comissió d’Estudi dels Models de Segure-
tat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antia-
valots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00281/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 03.10.2013, DSPC-C 202.

Compareixença de Malte Neutzler, de la Di-
recció Central de Policia de Frankfurt, da-
vant la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 357-00283/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Es-
tudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, 
tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 197.

Compareixença d’Enric Ticó i Buxadós, pre-
sident de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre la situa-
ció, el programa d’actuació i les previsions 
de futur de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Tram. 357-00286/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 199.

Compareixença de Jaume Miranda i Canals, 
director de l’Institut Cartogràfic de Catalu-
nya, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat per a informar sobre la situació, el 
programa d’actuació i les previsions de futur 
d’aquest institut
Tram. 357-00290/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 199.

Compareixença de Joan Nogué i Font, di-
rector de l’Observatori del Paisatge, davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar les tasques d’aquesta entitat
Tram. 357-00292/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, tinguda el 02.10.2013, 
DSPC-C 199.
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Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Estudi dels Mo-
dels de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses per a aclarir noves informacions so-
bre el cas d’Ester Quintana
Tram. 357-00402/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses, tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 197.

Compareixença de Francesc de Carreras 
Serra, catedràtic de dret constitucional, da-
vant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00404/10

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. 4, tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 196.

Compareixença del secretari d’Habitatge 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre el compliment de la 
Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 357-00405/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Compareixença del director general d’Orga-
nització Territorial i Urbanisme davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre el compliment de la Llei 3/2009, 
de regulació i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 357-00406/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana per a la Prevenció de Re-
sidus i el Consum Responsable i d’una re-
presentació de l’associació Retorna davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els resultats de la prova pilot «Ca-
daqués retorna»
Tram. 357-00407/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Compareixença de Joan Figueras i Pomés, 
alcalde de Cadaqués (Alt Empordà), davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els resultats de la prova pilot «Ca-
daqués retorna»
Tram. 357-00408/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Veïns de la Trinitat Nova davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre l’estat i l’habitabilitat dels 
edificis afectats pel pla de remodelació del 
barri de la Trinitat Nova
Tram. 357-00409/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 10, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 199.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 18

Convocada per al dia 9 d’octubre de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

9 d’octubre de 2013

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 9 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Liquidació del pressupost del Parlament correspo-
nent al 2012. Tram. 232-00002/10. Mesa ampliada. 
Liquidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

3. Projecte de pressupost del Parlament per al 2014 i 
Projectes de pressupostos del Síndic de Greuges, de 
la Sindicatura de Comptes i del Consell de Garanties 
Estatutàries per al 2014. Trams. 230-00002/10. i 230-
00003/10. Mesa ampliada. Debat i votació del dicta-
men (dictamen: BOPC 161).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. Tram. 202-00001/10. Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat (text presentat: BOPC 4, 7).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. Tram. 202-00023/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les esme-
nes a la totalitat (text presentat: BOPC 39, 20).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal. Tram. 270-00005/10. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 89, 66).

7. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana. Tram. 270-00006/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 97, 42).

8. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en el sec-
tor industrial. Tram. 300-00086/10. Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la reforma energètica 
de l’Estat. Tram. 300-00087/10. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la negociació del sis-
tema de finançament autonòmic. Tram. 300-00084/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la pròr-
roga pressupostària en les polítiques educatives. Tram. 
300-00089/10. María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Subs-
tanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del 
sistema d’autonomia personal i dependència. Tram. 
300-00082/10. Laura Massana Mas, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el cobrament a ter-
cers del sistema sanitari públic. Tram. 300-00085/10. 
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat. Tram. 300-00088/10. Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la 
Generalitat. Tram. 300-00083/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els clubs esportius. Tram. 302-00069/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impuls de la celebració dels Jocs del Mediterrani 
a Tarragona el 2017. Tram. 302-00070/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la comunicació i la producció audi-
ovisuals. Tram. 302-00071/10. Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques de la memòria. Tram. 302-
00072/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la cultura. Tram. 302-00073/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la rebaixa del tipus impositiu en l’escala autonòmi-
ca de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
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Tram. 302-00074/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions que emprendrà amb motiu de l’apro-
vació del Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat. 
Tram. 302-00075/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 330-00032/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 37292 / Coneixement: 03.10.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals, 
del 2 al 4 d’octubre de 2013, ambdós inclosos, n’exer-
cirà la suplència el conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cordialment,

Barcelona, 27 de setembre de 2013

Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 227/2013, de 27 de setembre, 
d’encàrrec de despatx de la vicepresidenta del Govern 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural del 2 al 4 d’octubre, ambdós in-
closos, és publicat al DOGC 6471, del 2 d’octubre de 
2013.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 30 de 
juny de 2013 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2013
Tram. 334-00035/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 36344 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 01.10.2013

A la Mesa del Parlament

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 30 de juny de 2013, 
a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 26 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.

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de juny de 2013
Tram. 334-00036/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 36347 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 01.10.2013

Molt Honorable Senyora Presidenta del 
Parlament de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de juny de 2013, i l’in-
forme sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de 
la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
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d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Andreu Mas-Colell

Barcelona, 26 de setembre de 2013

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 30 de juny de 2013
Tram. 334-00037/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 36347 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 01.10.2013

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient NT 334-00036/10.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Projecte de pressupost del Parlament per al 
2014
Tram. 230-00002/10

Dictamen

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda 
l’1 d’octubre de 2013, ha estudiat el projecte de pressu-
post del Parlament per al 2014 i, d’acord amb els apar-
tats 3.g i 4 de l’article 29 del Reglament del Parlament, 
ha aprovat el següent

Dictamen

La Mesa Ampliada del Parlament de Catalunya acorda: 

a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per 
al 2014 i trametre’l al Ple perquè, si escau, l’aprovi.

b) Trametre al Ple la següent proposta d’article per-
què, si escau, l’aprovi i la incorpori al Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014: 

«1. La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar 
el romanent de crèdit dels exercicis 2012 i 2013 de la 
secció PA, servei pressupostari PA 01, als mateixos ca-
pítols del pressupost per al 2014.

»2. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, ser-
vei pressupostari PA 01, s’han de lliurar en ferm i pe-
riòdicament a nom del Parlament, a mesura que aquest 
les demani.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions 
de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, 
sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al De-
partament d’Economia i Coneixement, i pot acordar 
criteris de vinculació dels crèdits diferents dels esta-
blerts per aquesta llei.»

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2014

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 50.960.854,93

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.220.149,96

10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Alts càrrecs 6.707.649,10

1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10

11 PERSONAL EVENTUAL 694.978,97
110 Personal eventual 694.978,97

1100001 Retribucions bàsiques 489.206,94
1100002 Retribucions complementàries 205.772,03

12 PERSONAL FUNCIONARI 11.368.004,18
120 Retribucions bàsiques 8.085.049,33

1200001 Retribucions bàsiques 8.085.049,33
121 Retribucions complementàries 3.282.954,85

1210001 Retribucions complementàries 3.282.954,85

13 PERSONAL LABORAL 64.253,06
131 Personal laboral temporal 64.253,06

1310001 Retribucions bàsiques 36.050,30
1310002 Retribucions complementàries 28.202,76

15
INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS  
EXTRAORDINÀRIES 70.000,00

150 Incentius al rendiment  0,00
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries 70.000,00
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 70.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.222.350,79
160 Quotes socials 4.222.350,79

1600001 Seguretat Social 4.135.873,86
1600002 MUFACE 7.148,90
1600004 Altres règims de previsió social 79.328,03

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.092.913,86
171 Aportacions a plans de pensions 0,00

1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00
172 Altres prestacions socials 987.913,86

1720001 Prestacions complementàries 987.913,86
173 Despeses socials 105.000,00

1730001 Despeses socials 105.000,00

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.562.659,17

20 LLOGUERS I CÀNONS 319.443,56

200
Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions 110.000,00

2000002
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-
turals, edificis i altres construccions 110.000,00

201 Lloguers i cànons de material transport 44.720,00
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 44.720,00



7 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 161

4.90.05. INFORMACIó 43

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

202
Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades, programari i reprografia 131.862,56

2020001
Lloguers i cànons d'equips per a procés de 
dades 68.002,56

2020002
Lloguers d'equips reprografia i  de fotocopi-
adores 63.860,00

203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 32.861,00
2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 32.861,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 955.239,65

210

Conservació, reparació i manteniment ter-
renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions 20.000,00

2100001

Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions 20.000,00

211
Conservació, reparació i manteniment mate-
rial transport 4.960,00

2110001
Conservació, reparació i manteniment mate-
rial transport 4.960,00

212

Conservació, reparació i manteniment d'e-
quips procés de dades, programari i repro-
grafia 422.219,65

2120001
Conservació, reparació i manteniment d'e-
quips per a procés de dades 111.841,52

2120002
Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores 1.240,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 309.138,13

213
Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material 468.060,00

2130001
Conservació, reparació i manteniment d'altre 
immobilitzat material 468.060,00

214
Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 40.000,00

2140001
Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 40.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.248.768,08
220 Material d'oficina 309.838,00

2200001 Material ordinari no inventariable 178.340,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 131.498,00

221 Subministraments  488.564,56
2210001 Aigua i energia 388.500,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 12.000,00
2210003 Vestuari 23.963,00
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 1.550,00
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 9.300,00
2210089 Altres subministraments 53.251,56

222 Comunicacions 305.930,00
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 19.930,00

2220003
Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 
adquirits altres entitats 286.000,00

223 Transports 6.860,00
2230001 Transports 6.860,00

224 Despeses d'assegurances 746.676,17
2240001 Despeses d'assegurances 746.676,17

225 Tributs 1.000,00
2250001 Tributs 1.000,00

226 Despeses diverses 448.634,00

2260001
Exposicions, certàmens i altres activitats pro-
moció 1.860,00

2260002 Atencions protocol·làries i representatives 104.030,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 2.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import  

concepte Import article
Import total 
i per capítol

2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.480,00
2260011 Formació del personal propi 61.252,00
2260040 Inscripció com a soci 1.116,00
2260089 Altres despeses diverses 275.896,00

227
Treballs realitzats persones físiques o jurídi-
ques 1.369.610,89

2270001 Neteja i sanejament 810.700,00
2270005 Estudis i dictàmens 14.260,00
2270008 Intèrprets i traductors 39.455,00

2270089
Altres treballs realitzats per persones físiques 
o jurídiques 505.195,89

228 Serveis informàtics 571.654,46
2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTITI 1.000,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 570.654,46

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 3.538.192,88
230 Dietes, locomoció i trasllats 81.870,00

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 81.870,00
231 Altres indemnitzacions 3.456.322,88

2310001 Altres indemnitzacions 3.456.322,88
233 Fons d'acció social 0,00

2330001 Fons d'Acció Social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 501.015,00
240 Despeses de publicacions 501.015,00

2400001 Despeses de publicacions 501.015,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.958.000,00

48
A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LU-
CRE I ALTRES ENS CORPORATIUS 15.958.000,00

482 A altres institucions sense fi de lucre 15.958.000,00

4820001
A altres institucions sense fi de lucre i a altres 
ens corporatius 120.000,00

4820006 A grups parlamentaris 15.838.000,00

6 INVERSIONS REALS 1.210.045,80

61
INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS 615.905,80

610 Inversions en edificis i altres construccions 615.905,80

6100001
Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi 615.905,80

62
INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE 23.600,00

620
Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 23.600,00

6200001
Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 23.600,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 14.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris 14.000,00

6400001 Inversions en mobiliari i estris 14.000,00

65
INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE  
DADES I TELECOMUNICACIONS 533.600,00

650
Inversions en equips de procés de dades i te-
lecomunicacions 533.600,00

6500001 Inversions enequips de procés de dades 533.600,00
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67
INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL 22.940,00

670 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 22.940,00

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83
CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 10.000,00

830
Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic 10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00

Projectes de pressupostos del Síndic de 
Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del 
Consell de Garanties Estatutàries per al 2014
Tram. 230-00003/10

Tramesa al Ple

Al Ple del PArlAment

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda 
l’1 d’octubre de 2013, d’acord amb la disposició addi-
cional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, ha estudiat els pressupostos del Síndic de 
Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del Consell 
de Garanties Estatutàries per al 2014, a fi d’elevar-los 
al Ple perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2014

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte 

Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  5.939.102,94

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.037.185,32

10 ALTS CÀRRECS 327.000,31
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  

1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 153.524,05
1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs 173.476,26

11 PERSONAL EVENTUAL 1.870.195,70
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 569.399,89
1100002 Retribucions complementàries 1.300.795,81

12 PERSONAL FUNCIONARI 1.939.989,31
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 794.681,69
121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 1.145.307,62

13 PERSONAL LABORAL 0,00
131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 0,00
1310002 Retribucions complementàries 0,00

15
INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EX-
TRAORDINÀRIES 0,00

150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 900.000,00
160 Quotes socials

1600001 Seguretat Social 900.000,00

17
PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCI-
ALS 0,00

171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

2
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SER-
VEIS 841.624,62

20 LLOGUERS I CÀNONS 30.206,00

200
Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions

2000002
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-
turals, edificis i altres construccions 100,00

201 Lloguers i cànons de material transport
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00

202
Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades i programari

2020001
Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades i programari 100,00

2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 14.000,00
203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material

2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 4.006,00
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21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 87.320,00

210

Conservació, reparació i manteniment ter-
renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

2100001

Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres construc-
cions 32.300,00

212
Conservació, reparació i manteniment 
d’equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 20.520,00

2120002
Conservació, reparació i manteniment equips 
reprografia i fotocopiadores 6.500,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 22.000,00

214
Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

2140001
Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 6.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 648.075,76
220 Material d’oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 13.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

221 Subministraments  
2210001 Aigua i energia 89.000,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 100,00
2210089 Altres subministraments 7.000,00

222 Comunicacions postals, telefòniques i altres
2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 41.000,00

2220002
Comunicacions mitjançant ser.veu i dades ad-
quirits entitats Generalitat 35.000,00

2220003
Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 
adquirits altres entitats 42.000,00

224 Despeses d’assegurances
2240001 Despeses d’assegurances 12.000,00

225 Tributs
2250001 Tributs 0,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocolàries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 39.000,00
2260005 Organitzacions reunions,conferències i cursos 40.000,00
2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 29.710,00
2260011 Formació de personal propi 22.000,00

2260033

Desenvolupament programes seguretat i salut 
laborals en el treball per prevenció de riscos 
laborals 8.000,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 6.032,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 140.833,76
2270002 Seguretat 21.500,00
2270005 Estudis i dictàments 22.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 22.000,00

2270011
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i des-
trucció 4.600,00

2270013 Treballs tècnics 15.000,00

2270089
Altres treballs realitzats per persones físiques 
o jurídiques 22.000,00

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 60.000,00
230 Dietes, locomoció i trasllats

230001 Dietes, locomoció i trasllats 60.000,00
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Import  
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232 Ajuts menjar
2320001 Ajuts menjar 0,00

233 Fons d’acció social
2330001 Fons d’acció social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.022,86
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 16.022,86

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00

49 A L’EXTERIOR 100,00
490 A l’exterior

4900001 A l’exterior 100,00

6 INVERSIONS REALS 52.193,00

61
INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS 10.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00

62
INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE 15.000,00

620
Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge

6200001
Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 15.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

65
INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS 10.500,00

650
Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions

6500001
Inversions equips procés de dades i teleco-
municacions 10.500,00

67
INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL 2.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 9.693,00
680 Inversions immobilitzat immaterial

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 9.693,00

8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00

83
CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 8.000,00

830
Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00



7 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 161

4.90.05. INFORMACIó 49

Projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al 2014

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES       NÚMERO ORGÀNIC 03.01

Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per arti-
cles i capítols

1
CAPÍTOL 1.  REMUNERACIONS DEL 
PERSONAL 7.194.892,39 €

10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 910.587,73 €

1 100
Retribucions Bàsiques i Altres Remu-
neracions 910.587,73 €

100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 381.882,02 €

100.000200
Retribucions complementàries alts 
càrrecs 528.705,71 €

11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL 60.773,83 €
1 110 Personal Eventual 60.773,83 €

110.000100
Retribucions bàsiques personal even-
tual 17.983,51 €

110.000200
Retribucions complementàries perso-
nal eventual 42.790,32 €

12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.169.030,83 €
1 120 Retribucions Personal 2.884.153,26 €

120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 2.884.153,26 €
1 121 Retribucions Complementàries 2.284.877,57 €

121.000100
Retribucions complementàries funci-
onaris 2.284.877,57 €

15

ARTICLE 15. INCENTIUS  RENDI-
MENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀ-
RIES 2.000,00 €

1 150 Incentius al Rendiment 0,00 €
150.000100 Productivitat 0,00 €

1 151 Activitats Extraordinàries 2.000,00 €
151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00 €

16
ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
PRESTACIONS SOCIALS 1.052.500,00 €

1 160 Quotes Socials 1.052.500,00 €
160.000100 Seguretat Social 1.050.000,00 €
160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00 €

17
ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS SOCIALS 0,00 €

170 Pensions 0,00 €
170.0001 Pensions 0,00 €

2
CAPÍTOL 2.  DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I DE SERVEIS 2.527.890,00 €

20 ARTICLE 20. LLOGUERS 1.572.000,00 €
201 12.000,00 €

201.000100 Lloguer de béns mobles 12.000,00 €
200 1.560.000,00 €

200.000200 Lloguer de béns immobles 1.560.000,00 €

21
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPA-
RACIÓ 61.600,00 €

210 55.600,00 €

210.000100
Conservació, reparació i manteniment 
terrenys, b.naturals, edificis 55.600,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
conceptes

Total per arti-
cles i capítols

211 6.000,00 €

211.000100
Conservació, reparació i manteniment 
materials de transport 6.000,00 €

22
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINIS-
TRAMENTS I ALTRES 703.290,00 €

220 Material d’Oficina 95.000,00 €
220.000100 Material ordinari no inventariable 45.000,00 €

220.000200
Premsa , revistes, llibres i altres publi-
cacions 50.000,00 €

221 Subministraments de Béns i Serveis 75.000,00 €
221.000100 Aigua i energia 65.000,00 €

221.000200
Combustible per a mitjans de trans-
port 1.800,00 €

221.000300 Vestuari 4.200,00 €
221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00 €
221.008900 Altres subministraments 1.500,00 €

222 87.700,00 €

222.000100
Comunicacions postals, telefòniques 
i altres 87.700,00 €

224 50.000,00 €
224.000100 Despeses d’assegurances 50.000,00 €

225 230,00 €
225.000100 Tributs 230,00 €

226 Despeses Diverses 97.000,00 €

226.000200
Atencions protocol·làries i represen-
tatives 20.000,00 €

226.000500
Organització de reunions i conferèn-
cies 15.000,00 €

226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00 €
226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00 €
226.000600 Oposicions i proves selectives 1.000,00 €
226.000700 Publicació anuncis oficials 1.000,00 €

227
Treballs Realitzats per Altres Empre-
ses 298.360,00 €

227.000100 Neteja i Sanejament 70.000,00 €
227.000200 Seguretat 10.000,00 €
227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 10.000,00 €
227.000500 Estudis i treballs tècnics 100.000,00 €

227.008900
Altres treballs realitzats per altres em-
preses 108.360,00 €

23
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 101.000,00 €

230 85.000,00 €
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 85.000,00 €

231 16.000,00 €
231.000100 Altres indemnitzacions 16.000,00 €

232 0,00 €
232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00 €

233 0,00 €
233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social 0,00 €

24
ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLI-
CACIONS 90.000,00 €

240 90.000,00 €
240.000100 Despeses de publicacions 90.000,00 €
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Aplicació econòmica Explicació de la despesa Total per  
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cles i capítols

4
CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES COR-
RENTS 10.000,00 €
ARTICLE 43. A ENTITATS AUTÒNO-
MES DE LA GENERALITAT 5.000,00 €

430 5.000,00 €

430.001300
Amb l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya 5.000,00 €

44
ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLI-
QUES I D’ALTRES ENS PÚBLICS 0,00 €

449 0,00 €
449.000200 Amb les universitats públiques 0,00 €

ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCI-
ONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES 
ENS CORP 5.000,00 €

482 5.000,00 €

482.000100
A altres institucions sense fi de lucre i 
altres ens corporatius 5.000,00 €

49 ARTICLE 49. A L’EXTERIOR 0,00 €
490 0,00 €

490.000100
Programes de cooperació amb altres 
òrgans de control extern 0,00 €

6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 180.000,00 €

62

ARTICLE 62. INVERSIONS EN MA-
QUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTI-
LLATGE 20.000,00 €

620 20.000,00 €

620.000100
Inversions en maquinària, instal-
lacions i utillatge 20.000,00 €

64
ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBI-
LIARI I ESTRIS 10.000,00 €

640 10.000,00 €
640.000100 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 €

65
ARTICLE 65. INVERSIONS EN 
EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 150.000,00 €

650 150.000,00 €

650.000100
Inversions en equips de procés de 
dades 150.000,00 €

8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00 €

83

ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉS-
TECS I BESTRETES FORA DEL SEC-
TOR PÚBLIC 31.200,00 €

830
Préstecs i Bestretes Concedits al Per-
sonal 31.200,00 €

830.000100
Préstecs i Bestretes Concedits al Per-
sonal 31.200,00 €

Total pressupost per a l’any 2014

CAPÍTOL  I 7.194.892,39 €
CAPÍTOL  II 2.527.890,00 €
CAPÍTOL  IV 10.000,00 €
CAPÍTOL  VI 180.000,00 €
CAPÍTOL  VIII 31.200,00 €

TOTAL 9.943.982,39 €
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Projecte de pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2014
Núm. Orgànic: CC

Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  

conceptes
Total per articles 

i capítols

CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS
100 Alts càrrecs

100.0001 Retribucions bàsiques 355.135,78
100.0002 Retribucions complementàries 708.247,80 1.063.383,58

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
110 Personal eventual

110.0001 Retribucions bàsiques 6,00
110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI
120 Retribucions bàsiques

120.0001 Retribucions bàsiques 354.671,03
121 Retribucions complementàries

121.0001 Retribucions complementàries 537.163,59 891.834,62

ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL
130 Personal laboral fix

130.0001 Retribucions bàsiques 6,00
130.0002 Retribucions complementàries 6,00
130.0003 Altres remuneracions 6,00

131 Personal laboral temporal
131.0001 Retribucions bàsiques 75.993,54
131.0002 Retribucions complementàries 7.263,72
131.0003 Altres remuneracions 1.608,91 84.884,17

ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EX-
TRAORDINÀRIES

151 Activitats extraordinàries
151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 14.000,00 14.000,00

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS
160 Quotes Socials

160.0001 Seguretat Social 274.494,57
160.0002 MUFACE 7.000,00
160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 283.494,57

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS
172 Altres prestacions socials

172.0001 Prestacions complementàries 6,00
173 Despeses socials

173.0001 Despeses socials 6,00 12,00

TOTAL CAPÍTOL I 2.337.620,94 2.337.620,94

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS

200
Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

200.0002
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 10.600,00

202
Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades, programari 
i reprografia

202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades 6,00
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econòmica Explicació de la despesa Total per  
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Total per articles 

i capítols

202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 6,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

210
Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natu-
rals, edificis i altres construccions

210.0001
Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns natu-
rals, edificis i altres construccions 8.000,00

211 Conservació, reparació i manteniment de material de transport
211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 6,00

212
Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés 
de dades, programari i reprografia

212.0001
Conservació, reparació i manteniment d’equips per a procés 
de dades 1.000,00

212.0002
Conservació, reparació i manteniment d’equips de reprografia 
i fotocopiadores 2.000,00

212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 1.070,00

213
Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat ma-
terial

213.0001
Conservació, reparació i manteniment d’altre immobilitzat ma-
terial 73.200,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment
214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 5.000,00 90.276,00

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES
220 Material d’oficina

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.300,00

221 Subministraments
221.0001 Aigua i energia 64.200,00
221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00
221.0003 Vestuari 3.000,00
221.0089 Altres subministraments 1.100,00

222 Comunicacions
222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00

222.0003
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a 
altres entitats 20.000,00

223 Transports
223.0001 Transports 6,00

224 Despeses d’assegurances
224.0001 Despeses d’assegurances 26.000,00

225 Tributs
225.0001 Tributs 5.800,00

226 Despeses diverses
226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 6.000,00
226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00
226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00
226.0010 Premis 6,00
226.0011 Formació del personal propi 25.000,00
226.0089 Altres despeses diverses 19.000,00

227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
227.0001 Neteja i sanejament 76.500,00
227.0002 Seguretat 69.550,00
227.0005 Estudis i dictàmens 6,00
227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00
227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.120,00
227.0013 Treballs tècnics 2.000,00

228 Serveis informàtics
228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 3.000,00
228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 50.000,00 413.800,00
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Aplicació 
econòmica Explicació de la despesa Total per  

conceptes
Total per articles 

i capítols

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes, locomoció i trasllats

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 30.000,00
231 Altres indemnitzacions

231.0001 Altres indemnitzacions 14.805,00 44.805,00

ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS
240 Despeses de publicacions

240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPÍTOL II 584.499,00 584.499,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS

610 Inversions en edificis i altres construccions
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 40.000,00 40.000,00

ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT
630 Inversions en material de transport

630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640 Inversions en mobiliari i estris

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 20.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DA-
DES I TELECOMUNICACIONS

650 Inversions en equips de procés de dades
650.0001 Inversions en equips de procés de dades 30.000,00 30.000,00

ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATE-
RIAL

670 Inversions en altre immobilitzat material
670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 130.000,00 130.000,00

TOTAL CAPÍTOL VI 220.006,00 220.006,00

TOTAL PRESSUPOST 3.142.125,94 3.142.125,94
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Liquidació del pressupost del Parlament 
corresponent al 2012
Tram. 232-00002/10

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda l’1 d’octubre 
de 2013, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’article 29 
del Reglament del Parlament, acorda de proposar al 
Ple les liquidacions del pressupost del Parlament cor-
responents a l’exercici 2012.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

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

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. 1r període liquidació 01.01.2012 a 31.07.2012

Cap. Article Pressupost  
definitiu Autoritzacions Pressupost  

disponible Disposicions Obligacions  
reconegudes

1 10 6.707.649,10 3.896.340,22 2.811.308,88 3.896.340,22 3.896.340,22
11 739.515,42 413.116,48 326.398,94 413.116,48 413.116,48
12 12.045.506,07 7.214.231,65 4.831.274,42 7.214.231,65 7.214.231,65
13 285.128,66 130.868,76 154.259,90 130.868,76 130.868,76
15 777.715,00 22.023,45 755.691,55 22.023,45 22.023,45
16 4.021.286,47 2.201.893,95 1.819.392,52 2.201.893,95 2.201.893,95
17 1.054.142,28 609.950,23 444.192,05 609.950,23 609.950,23

Resultat 25.630.943,00 14.488.424,74 11.142.518,26 14.488.424,74 14.488.424,74

2 20 714.986,12 447.686,97 267.299,15 437.420,97 313.965,21
21 1.006.570,00 403.409,98 603.160,02 403.409,98 281.190,96
22 5.525.881,12 3.066.185,95 2.459.695,17 2.647.860,95 1.982.652,63
23 4.631.453,88 3.108.250,53 1.523.203,35 3.108.250,53 3.108.250,53
24 535.975,00 499.575,55 36.399,45 499.575,55 297.972,77

Resultat 12.414.866,12 7.525.108,98 4.889.757,14 7.096.517,98 5.984.032,10

4 48 16.251.106,38 9.909.954,79 6.341.151,59 9.909.954,79 9.909.954,79
Resultat 16.251.106,38 9.909.954,79 6.341.151,59 9.909.954,79 9.909.954,79

6 61 3.230.695,25 444.132,90 2.786.562,35 444.132,90 133.376,24
62 32.000,00 17.385,57 14.614,43 17.385,57 17.385,57
64 5.000,00 1.849,42 3.150,58 1.849,42 1.849,42
65 500.000,00 335.941,12 164.058,88 335.941,12 335.941,12
67 42.000,00 12.238,10 29.761,90 12.238,10 12.238,10

Resultat 3.809.695,25 811.547,11 2.998.148,14 811.547,11 500.790,45

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.116.610,75 32.735.035,62 25.381.575,13 32.306.444,62 30.883.202,08
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. Finiment IX legislatura període 01.01.2012 
a 02.10.2012

Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 6.577.649,10 4.941.306,03 1.636.343,07 4.941.306,03 4.941.306,03
11 739.515,42 514.645,68 224.869,74 514.645,68 514.645,68
12 12.045.506,07 8.990.174,05 3.055.332,02 8.990.174,05 8.990.174,05
13 218.128,66 157.572,94 60.555,72 157.572,94 157.572,94
15 1.013.715,00 22.950,46 990.764,54 22.950,46 22.950,46
16 3.971.286,47 2.830.858,60 1.140.427,87 2.830.858,60 2.830.858,60
17 1.065.142,28 731.724,00 333.418,28 731.724,00 731.724,00

Resultat 25.630.943,00 18.189.231,76 7.441.711,24 18.189.231,76 18.189.231,76

2 20 714.986,12 476.093,82 238.892,30 476.093,82 395.643,85
21 1.006.570,00 448.267,68 558.302,32 448.267,68 387.616,48
22 5.333.595,02 3.241.942,27 2.091.652,75 3.241.942,27 2.465.512,06
23 4.823.739,98 3.699.823,11 1.123.916,87 3.699.823,11 3.699.823,11
24 535.975,00 502.919,93 33.055,07 502.919,93 379.527,25

Resultat 12.414.866,12 8.369.046,81 4.045.819,31 8.369.046,81 7.328.122,75

4 48 16.251.106,38 12.353.236,83 3.897.869,55 12.353.236,83 12.353.236,83
Resultat 16.251.106,38 12.353.236,83 3.897.869,55 12.353.236,83 12.353.236,83

6 61 3.174.695,25 444.132,90 2.730.562,35 444.132,90 256.395,76
62 105.000,00 33.223,56 71.776,44 33.223,56 33.223,56
64 5.000,00 1.849,42 3.150,58 1.849,42 1.849,42
65 500.000,00 358.974,72 141.025,28 358.974,72 358.974,72
67 25.000,00 17.793,79 7.206,21 17.793,79 17.793,79

Resultat 3.809.695,25 855.974,39 2.953.720,86 855.974,39 668.237,25

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.116.610,75 39.767.489,79 18.349.120,96 39.767.489,79 38.538.828,59

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. Període interlegislatures a 16.12.2012

Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 6.577.649,10 5.866.228,07 711.421,03 5.866.228,07 5.866.228,07
11 739.515,42 612.424,13 127.091,29 612.424,13 612.424,13
12 12.854.901,75 11.174.078,76 1.680.822,99 11.174.078,76 11.174.078,76
13 218.128,66 184.277,12 33.851,54 184.277,12 184.277,12
15 1.013.715,00 984.857,77 28.857,23 984.857,77 984.857,77
16 4.115.286,47 3.488.638,99 626.647,48 3.488.638,99 3.488.638,99
17 1.795.746,60 852.774,03 942.972,57 852.774,03 852.774,03

Resultat 27.314.943,00 23.163.278,87 4.151.664,13 23.163.278,87 23.163.278,87

2 20 694.986,12 496.091,34 198.894,78 496.091,34 476.644,67
21 1.006.570,00 670.815,18 335.754,82 670.815,18 660.530,87
22 5.964.051,33 4.000.677,33 1.963.374,00 4.000.677,33 3.445.884,14
23 4.873.283,67 4.402.730,46 470.553,21 4.402.730,46 4.402.730,46
24 535.975,00 509.512,59 26.462,41 509.512,59 411.265,14

Resultat 13.074.866,12 10.079.826,90 2.995.039,22 10.079.826,90 9.397.055,28
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Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

4 48 16.251.106,38 12.559.901,55 3.691.204,83 12.559.901,55 12.559.901,55
Resultat 16.251.106,38 12.559.901,55 3.691.204,83 12.559.901,55 12.559.901,55

6 61 889.395,25 444.132,90 445.262,35 444.132,90 344.898,51
62 110.300,00 97.696,63 12.603,37 97.696,63 82.402,23
64 5.000,00 3.951,63 1.048,37 3.951,63 3.951,63
65 580.000,00 424.878,66 155.121,34 424.878,66 424.878,66
67 25.000,00 23.877,74 1.122,26 23.877,74 23.877,74

Resultat 1.609.695,25 994.537,56 615.157,69 994.537,56 880.008,77

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.260.610,75 46.797.544,88 11.463.065,87 46.797.544,88 46.000.244,47

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: exercici 2012. Liquidació 01.01.2012 a 31.12.2012

Cap. Article Pressupost              
Definitiu Autoritzacions Pressupost 

disponible Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 6.577.649,10 6.542.403,97 35.245,13 6.542.403,97 6.542.403,97
11 739.515,42 701.226,97 38.288,45 701.226,97 701.226,97
12 12.854.901,75 12.525.626,55 329.275,20 12.525.626,55 12.525.626,55
13 218.128,66 210.981,30 7.147,36 210.981,30 210.981,30
15 1.013.715,00 985.876,35 27.838,65 985.876,35 985.876,35
16 4.115.286,47 3.803.384,36 311.902,11 3.803.384,36 3.803.384,36
17 1.795.746,60 1.772.295,34 23.451,26 1.772.295,34 1.772.295,34

Resultat 27.314.943,00 26.541.794,84 773.148,16 26.541.794,84 26.541.794,84

2 20 694.986,12 501.982,58 193.003,54 501.982,58 501.982,58
21 1.006.570,00 778.252,36 228.317,64 778.252,36 778.252,36
22 5.964.051,33 4.302.688,60 1.661.362,73 4.302.688,60 4.170.325,30
23 4.873.283,67 4.810.211,86 63.071,81 4.810.211,86 4.810.211,86
24 535.975,00 524.551,05 11.423,95 524.551,05 441.316,75

Resultat 13.074.866,12 10.917.686,45 2.157.179,67 10.917.686,45 10.702.088,85

4 48 16.251.106,38 13.100.385,42 3.150.720,96 13.100.385,42 13.100.385,42
Resultat 16.251.106,38 13.100.385,42 3.150.720,96 13.100.385,42 13.100.385,42

6 61 859.413,79 804.426,75 54.987,04 804.426,75 748.750,70
62 118.300,00 117.568,35 731,65 117.568,35 110.193,40
64 5.000,00 3.951,63 1.048,37 3.951,63 3.951,63
65 601.981,46 601.413,06 568,40 601.413,06 601.413,06
67 25.000,00 24.805,40 194,60 24.805,40 24.805,40

Resultat 1.609.695,25 1.552.165,19 57.530,06 1.552.165,19 1.489.114,19

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 58.260.610,75 52.122.031,90 6.138.578,85 52.122.031,90 51.843.383,30
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4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Fi de la comissió de serveis d’una funcionà-
ria de carrera 

Acord
Mesa del Parlament, sessió de l’1.10.2013

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 
de maig de 2006, va acordar adscriure en comissió de 
serveis Raquel Vilches i Grau al lloc de treball d’aju-
dant de la Botiga del Parlament de Catalunya, grup 
C2, nivell 4.

Raquel Vilches i Grau ha presentat la renúncia volun-
tària al dit lloc de treball per motius de caràcter per-
sonal.

Actualment s’ha fet palès que no cal una atenció per-
manent als visitants des de la Botiga del Parlament i, 
per tant, no es donen les necessitats de servei que mo-
tivaren l’adscripció en comissió de serveis de Raquel 
Vilches i Grau.

Atès el que disposen els articles 73 i 104 del Decret 
123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Deixar sense efecte l’adscripció en comissió de serveis 
de Raquel Vilches i Grau al lloc de treball d’ajudant de 
la Botiga del Parlament de Catalunya, grup C2, nivell 
4, a partir de l’1 d’octubre de 2013.

Adscriure Raquel Vilches i Grau, funcionària uixera 
del Parlament de Catalunya, grup C2, nivell 3, a l’Àrea 
de Serveis Generals, a partir de la mateixa data.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publi-
cat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb 
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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