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S U M A R I

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

1.15. Mocions

Moció 45/X del Parlament de Catalunya, sobre l’im
puls de la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el 
2017
Tram. 302-00070/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 165) p. 15

Moció 46/X del Parlament de Catalunya, sobre la si
tuació de la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 302-00071/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 165) p. 15

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de suport i foment de l’auto
ocupació
Tram. 202-00044/10
Oposició del Govern a la tramitació p. 15

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la finalització i la posa
da en funcionament dels equipaments de la unitat d’actua
ció 3 (UA3) del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un contracte 
programa amb els agents econòmics i socials sobre la inci
dència dels ajustaments i la reversió dels sacrificis econò
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre la inclusió de la deno
minació Costa Daurada en el projecte d’oci BCN World
Tram. 250-00507/10
Rebuig p. 16

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
Esmenes a la totalitat p. 16

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
Esmenes a la totalitat p. 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a la resolució de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en contra de l’expe
dient sancionador a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haverse manifestat en el marc de la vaga general 
del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat 
de Guillem Agulló per membres d’extrema dreta i de l’apolo
gia del terrorisme feta pel regidor de Plataforma per Catalu
nya a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00667/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre les reaccions a l’actu
ació de la policia arran dels incidents ocorreguts a Mataró el 
primer cap de setmana d’agost
Tram. 250-00721/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un polo 
reflector de màniga curta en l’uniforme d’estiu dels agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00725/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
especialistes en investigació del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb defenses extensibles
Tram. 250-00726/10
Esmenes presentades p. 19
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Proposta de resolució sobre la dotació dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra amb armilles antibales lleu
geres i guants antitall
Tram. 250-00727/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre els procediments ju
dicials relatius a agressions patides per mossos d’esquadra
Tram. 250-00742/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la cobertura de la Xar
xa Rescat
Tram. 250-00743/10
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

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
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

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
Tramesa a la Comissió p. 20
Termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00746/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’aplicació del progra
ma operatiu específic «Món rural»
Tram. 250-00748/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució de rebuig dels fets vio lents 
d’un grup d’extrema dreta al Centre Cultural Blanquerna de 
Madrid l’11 de setembre de 2013
Tram. 250-00749/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la dotació dels parcs 
de bombers
Tram. 250-00750/10
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vila  
decans
Tram. 250-00752/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla parcial 
Riumar sector IVI i l’aturada del Pla parcial Riumar sector III al 
delta de l’Ebre
Tram. 250-00753/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la restitució d’un pedi
atre al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès, i el garanti
ment de la participació ciutadana en les decisions que afec
tin els serveis d’atenció primària
Tram. 250-00754/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la situació del centre 
cultural islàmic AlHuda, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00755/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 147/X, sobre la construcció i la posada en marxa 
de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el projecte del CUAP 
El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el desplegament i 
l’aplicació de la Llei de l’Estat 2/2010, de salut sexual i re
productiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i sobre 
l’elaboració d’una llei de drets de salut sexual i reproductiva
Tram. 250-00758/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del trans
port escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la presentació de l’In
forme del Consell Assessor per al Desenvolupament Soste
nible sobre la viabilitat econòmica del canal SegarraGarri
gues
Tram. 250-00760/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre els centres d’educació 
secundària obligatòria acollits a l’horari acumulat i l’estalvi 
en la gratuïtat dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de desdoblament del tram entre Montcada i Reixac i Vic de 
la línia 3 de rodalia
Tram. 250-00762/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la denegació a Oxitec 
de l’autorització per a alliberar mosques de l’olivera trans
gèniques
Tram. 250-00763/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24
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Proposta de resolució sobre l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la retirada de la sanció 
executiva per utilització indeguda de recursos públics con
tra el responsable del torn de guàrdia del parc de bombers 
de Reus
Tram. 250-00765/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el projecte de construir 
un magatzem de gas al subsòl salí a Balsareny
Tram. 250-00766/10
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la desestimació de la 
tramitació del Pla especial urbanístic de determinació d’ac
tivitat de dipòsit controlat de residus de classe II al Pinell de 
Brai
Tram. 250-00767/10
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es
cola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la suspensió de la in
tenció d’externalitzar la gestió de l’àrea comercial de Televi
sió de Catalunya
Tram. 250-00769/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la declaració de la Ro
ca del Vallès com a municipi turístic
Tram. 250-00771/10
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la inclusió del peatge 
de Les Fonts, de la carretera C16, en el Pla d’homogeneït
zació de peatges
Tram. 250-00772/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre l’arranjament de la car
retera del Poble Nou del Delta a Sant Carles de la Ràpita i 
l’execució de les actuacions pendents de l’anell viari del del
ta de l’Ebre
Tram. 250-00773/10
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la petició de derogació 
del Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat 
de les llengües als centres docents no universitaris de les 
Illes Balears
Tram. 250-00774/10
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la defensa del model 
inclusiu de l’escola catalana i el des acatament de la Llei or
gànica de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00775/10
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la defensa del model 
inclusiu de l’escola catalana i el desacatament de la Llei or
gànica de millora de la qualitat educativa
Tram. 250-00776/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expe
dient al director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments
Tram. 250-00777/10
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el passeig marítim de 
Mataró
Tram. 250-00778/10
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua en fonts públiques i sobre l’autorització per a ta
llarne el subministrament en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10
Presentació p. 35

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’una sub
comissió de funció pública i organització de l’Administració
Tram. 251-00003/10
Presentació p. 36

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa energètica
Tram. 300-00090/10
Presentació p. 36

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat demo
cràtica de convocar un referèndum d’autodeterminació
Tram. 300-00091/10
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre l’activitat de la Comis
sió Bilateral GeneralitatEstat
Tram. 300-00092/10
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre el futur dels mitjans 
públics audiovisuals
Tram. 300-00093/10
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre les noves condicions 
del Fons de liquiditat autonòmic
Tram. 300-00094/10
Presentació p. 37

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front als impagaments que pateixen els centres concertats 
d’educació i de sanitat, els proveïdors i les entitats del ter
cer sector
Tram. 300-00095/10
Presentació p. 38

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la po
bresa i l’afavoriment de la inclusió social
Tram. 300-00096/10
Presentació p. 38

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Ins titucio nals
Tram. 410-00001/10
Substitució temporal de membres p. 38
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 54/X, sobre 
la rehabilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 290-00037/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 38

Control del compliment de la Resolució 58/X, sobre 
la construcció del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, 
de Mataró
Tram. 290-00041/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 66/X, sobre 
la construcció del submarí Ictineu 3
Tram. 290-00047/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 76/X, sobre 
els aparcaments per a transportistes a l’autopista AP7
Tram. 290-00057/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 79/X, sobre 
la reducció del preu del peatge de l’autopista C32 sud i els 
túnels del Garraf
Tram. 290-00060/10
Sol·licitud de pròrroga p. 40
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 41
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 41

Control del compliment de la Resolució 92/X, per 
la qual s’impulsa la creació del Fons social d’habitatges de 
Catalunya
Tram. 290-00073/10
Sol·licitud de pròrroga p. 41
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 41
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 41

Control del compliment de la Resolució 102/X, so
bre el pagament al Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menjador i transport 
escolar col·lectiu
Tram. 290-00082/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 103/X, so
bre la implantació de la jornada intensiva als instituts d’edu
cació secundària el curs 20122013
Tram. 290-00083/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 104/X, so
bre el finançament de les llars d’infants municipals
Tram. 290-00084/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 108/X, so
bre la construcció de l’escola Els Quatre Vents, de Canove
lles
Tram. 290-00088/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 109/X, so
bre l’inici de les obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 290-00089/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 110/X, so
bre la modificació de la decisió del Govern de l’Estat d’apli
car l’impost sobre el valor afegit a l’educació de la infància 
i la joventut
Tram. 290-00090/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 120/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2012, referent a 
la societat Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, correspo
nent al 2009 i el 2010
Tram. 290-00095/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44

Control del compliment de la Resolució 121/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2012, sobre el 
Departament de la Presidència, concepte pressupostari 
227, «Treballs per altres empreses», corresponent al 2010
Tram. 290-00096/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 45

Control del compliment de la Resolució 123/X, so
bre els deutes de l’Agència Catalana de Cooperació al Des
envolupament i sobre la política de cooperació al desenvo
lupament
Tram. 290-00103/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 45

Control del compliment de la Resolució 235/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2012, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associaci
ons i fundacions vinculades, corresponent al 2010 i al 2011
Tram. 290-00198/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 46

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/X, sobre la 
creació d’ocupació i la lluita contra l’atur
Tram. 390-00013/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 47

Control del compliment de la Moció 14/X, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 390-00014/10
Sol·licitud de pròrroga p. 50
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 50

Control del compliment de la Moció 16/X, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00016/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 51

Control del compliment de la Moció 17/X, sobre la 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 390-00017/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 52

Control del compliment de la Moció 18/X, sobre la 
situació i les perspectives del sector primari
Tram. 390-00018/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 53

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics BCN World
Tram. 354-00004/10
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00020/10
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
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pació sobre les dades de la desocupació i les accions per 
a combatrela
Tram. 354-00028/10
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre les dades del programa de la renda mínima d’in
serció
Tram. 354-00059/10
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l’im
pacte del nou model de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
Tram. 354-00061/10
Rebuig de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Co
neixement sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 20132015
Tram. 354-00075/10
Rebuig de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en 
el marc de l’Acord estratègic 20132015
Tram. 354-00076/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013
2016
Tram. 354-00083/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013
2016
Tram. 354-00084/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre el Pla estratègic de turisme
Tram. 354-00088/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre el projecte BCN World
Tram. 354-00118/10
Rebuig de la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre la política energètica
Tram. 354-00120/10
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre el projecte de centre comercial de fabricants de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 354-00121/10
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos 

de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest de
partament
Tram. 354-00141/10
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa
ció sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per 
al final del 2013
Tram. 354-00168/10
Rebuig de la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben
estar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió 
de la prestació econòmica vinculada al servei de residència
Tram. 354-00180/10
Sol·licitud i tramitació p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes
tar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de 
la suspensió de la prestació econòmica vinculada a l’accés a 
les residències de gent gran
Tram. 354-00182/10
Sol·licitud i tramitació p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb la consellera d’Ensenyament so
bre la situació dels joves en el moment d’accedir a la univer
sitat i a la formació professional
Tram. 354-00187/10
Sol·licitud i tramitació p. 56

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In
terior amb el conseller d’Interior sobre la seguretat i la gestió 
del risc amb relació al Pla especial d’emergències sísmiques 
a Catalunya (Sismicat), la plataforma Casablanca, els pous 
Lubina i Montanazo i les centrals nuclears
Tram. 354-00188/10
Sol·licitud i tramitació p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste
nibilitat sobre els efectes mediambientals en el territori de 
les plantes de gas de Vinaròs (País Valencià) i del gasoducte 
que afecta la desembocadura del Sénia
Tram. 354-00189/10
Sol·licitud i tramitació p. 57

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni
bilitat sobre el nou pla d’homogeneïtzació a les vies de peat
ge de la xarxa de la Generalitat
Tram. 354-00190/10
Sol·licitud i tramitació p. 57

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser
veis públics de consum
Tram. 352-00236/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Domènec Martinez 
Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohe
sió i Benestar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Oc
cidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote
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caris i la substitució del Registre de serveis públics de con
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00237/10
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, porta
veu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser
veis públics de consum
Tram. 352-00238/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00239/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista 
del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la da
ció en pagament, amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a 
la millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipoteca
ris i la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00240/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de José María Fernán
dez Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barce
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00241/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00242/10
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença del síndic de greu
ges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00243/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació del 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumidores en les re
lacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris 

i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00244/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00245/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secre
tari general d’AICECADICAE, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les persones con
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00246/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge 
del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs
titució del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00247/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de la síndica de greu
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00248/10
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Santos González 
Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espanyo
la, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00249/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Manuel Pardos Vi
cente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les persones con
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00250/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran
ces de Catalunya (AicecAdicae) amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
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serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00251/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Luis Pineda, presi
dent d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalu
nya, per a la millora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00252/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Montse Andrés, de
legada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00253/10
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs
titució del Registre de serveis públics de consum pel Direc
tori de serveis públics de consum
Tram. 352-00254/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millo
ra de la protecció de les persones consumidores en les rela
cions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00255/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de Facua  Associació de Consumidors en Acció de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00256/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00257/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs

titució del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00258/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00259/10
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Sindicatura de Greuges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de ser
veis públics de consum
Tram. 352-00260/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00261/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00262/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les persones con
sumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00263/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, ad
vocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d’Advo
cats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifi
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00264/10
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote
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caris i la substitució del Registre de serveis públics de con
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00265/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00266/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de l’Or
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum
Tram. 352-00267/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00268/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Cà
ritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00269/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’Alfons Conesa Vadi
ella, director de l’Agència Catalana de Consum, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re
gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00270/10
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00271/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en l’àm
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re

gistre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00272/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Francesc Vendrell 
Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greu
ges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00273/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Carles Enric Flo
rensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalu
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00274/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, en nom del Consell de Persones Consumido
res de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00275/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protec
ció de les persones consumidores en les relacions de con
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu
ció del Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00276/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació del 
Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns 
Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00277/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de José María Fernán
dez Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barce
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs
titució del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00278/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo 
Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 
de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
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relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00279/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, al
calde de la Granadella, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic de l’ener
gia eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 356-00175/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, pro
fessor associat i investigador del Departament de Geografia 
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic 
de l’energia eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 356-00176/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la reper
cussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat 
de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00206/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de PimecComerç davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 356-00207/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00208/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Ca
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00209/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de 
l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00210/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç 
de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat 
de mercat
Tram. 356-00211/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el 
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 356-00212/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de TLN100% Renovables davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre l’estat de les 
centrals nuclears a Catalunya. Una visió en perspectiva»
Tram. 356-00261/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’equiparació de 
valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recu
peració econòmica
Tram. 356-00275/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray, 
membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis rela
tius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00343/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eò
lica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00344/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia 
eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00345/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representa
ció de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a 
l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00346/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors d’Energies Renovables da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00347/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcal
de de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè expliqui els procediments del pro
jecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00349/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què expliqui els procediments del projecte «Viladecans The 
Style Outlets»
Tram. 356-00350/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià 
Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comis
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments 
del projecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00351/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, 
consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a 
Catalunya
Tram. 356-00361/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68
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Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, di
rector general de Stardust Consulting, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la in
dústria espacial a Catalunya
Tram. 356-00362/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres Sa
baté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial 
de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 356-00363/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la repercussió del projecte de centre comerci
al de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç 
de la comarca
Tram. 356-00364/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la 
Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció pre
coç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00378/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de 
Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les de
sigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00379/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària 
davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la de
tecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00380/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Cata
lunya davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de 
la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00381/10
Sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del president del Con
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el tractament que els 
mitjans de comunicació han de fer de la posició dels menors 
d’edat respecte al futur polític de Catalunya
Tram. 356-00383/10
Sol·licitud p. 69
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui 
el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica 
vinculada al servei de residència
Tram. 356-00400/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió 
de Salut perquè informin sobre la situació de l’acompanya
ment en el tram final de la vida i de les seves propostes de 
futur
Tram. 356-00401/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de responsables del 
Programa d’acompanyament en el tram final de la vida del 
Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè 

informin sobre les mesures del Departament en aquesta ma
tèria i les propostes de futur
Tram. 356-00402/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Ba
tista, expert internacional i director de la Càtedra de Cures 
Pal·liatives de la Universitat de Vic, davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui la seva experiència amb relació a les 
cures pal·liatives i el tram final de la vida
Tram. 356-00403/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Brog
gi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el debat 
ètic sobre el tram final de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi del 2006 i l’evolució del document de vo
luntats anticipades
Tram. 356-00404/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el con
tingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les dones»
Tram. 356-00411/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igual
tat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el contingut i 
l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines 
per visibilitzar les aportacions de les dones»
Tram. 356-00412/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença de la secretària gene
ral de la Funció Pública davant la Comissió d’Afers Instituci
onals perquè informi sobre la situació i les perspectives dels 
interins en l’Administració de la Generalitat
Tram. 356-00414/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesu
res per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00415/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general de 
l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de Po
lítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i 
les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00416/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació 
juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprene
doria
Tram. 356-00417/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 356-00418/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
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l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i 
l’emprenedoria
Tram. 356-00419/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de 
Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut per
què informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fo
mentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00420/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Avalot davant la Comissió de Polítiques de Joventut per
què informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fo
mentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00421/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a 
fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00422/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer
sitats i Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joven
tut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00423/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del secretari de Polí
tiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Jo
ventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00424/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Co
missió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ac
cés dels joves a la universitat
Tram. 356-00425/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00426/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00427/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comis
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la universitat
Tram. 356-00428/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Co
missió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ac
cés dels joves a la universitat
Tram. 356-00429/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques 

de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la uni
versitat
Tram. 356-00430/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Es
pecial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00431/10
Sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional da
vant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi 
sobre l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00432/10
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00433/10
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00434/10
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comis
sió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la formació professional
Tram. 356-00435/10
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Co
missió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ac
cés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00436/10
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la for
mació professional
Tram. 356-00437/10
Sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi de la tramitació i l’informe de l’auditoria tèc
nica i econòmica del projecte Castor encarregada pel Minis
teri d’Indústria
Tram. 356-00438/10
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença del president del Con
sell de Seguretat Nuclear davant la Comissió d’Interior per
què informi sobre els resultats de les proves de resistència 
posteriors a l’accident nuclear de Fukushima i el pla de reca
racterització sísmica d’emplaçament de les centrals nucle
ars amb relació a les centrals d’Ascó i Vandellòs
Tram. 356-00439/10
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Gurguí Ferrer, 
conseller del Consell de Seguretat Nuclear, davant la Comis
sió d’Interior perquè informi sobre les instruccions tècniques 
i les inversions que ha de fer l’Associació Nuclear Ascó  
Vandellòs a les centrals nuclears com a conseqüència de les 



21 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 169

SUMARI 12

proves de resistència i les recomanacions europees després 
de l’accident nuclear de Fukushima
Tram. 356-00440/10
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre la campa
nya per a demanar al Govern i al Parlament la creació d’un 
fons social d’habitatge i el lloguer social forçós dels habitat
ges buits de les entitats financeres
Tram. 356-00451/10
Sol·licitud p. 75

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’Enquesta de seguretat pública de 
Catalunya, corresponent al 2013
Tram. 355-00067/10
Substanciació p. 75

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

Compareixença d’Enric RoviraBeleta Cuyás, arqui
tecte especialista en accessibilitat i professor d’arquitectura 
de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00060/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, engi
nyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la Comis
sió d’Acció Professional, o d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00061/10
Substanciació p. 76

Compareixença d’una representació de Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00072/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Funda
ció Guttmann, o d’una representació de la Fundació Gutt
mann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00075/10
Decaïment p. 76

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00085/10
Substanciació p. 76

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projec
te de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00086/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Vicente Botella García del Cid, 
president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Ca
talunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00090/10
Substanciació p. 76

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00093/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Xavier GarciaMilà Lloveras, ar
quitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projec
te de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00101/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Daniel Guasch Murillo, director 
acadèmic de la Càtedra d’Accessibilitat, Arquitectura, Dis
seny i Tecnologia per a Tothom de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00102/10
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00105/10
Substanciació p. 77

Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director 
general de l’Associació de Productors d’Energies Renova
bles, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a pre
sentar l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies 
renovables corresponent al 2011
Tram. 357-00035/10
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació de l’Associa
ció de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les 
activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00057/10
Substanciació p. 77

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de Notícies davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta agència
Tram. 357-00146/10
Substanciació p. 77

Compareixença d’Antoni Abad Pous, representant 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al Consell 
d’Administració d’Unnim i president de la CECOT, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00171/10
Substanciació p. 77

Compareixença de Jesús Gonzalvo Lozano, repre
sentant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al 
Consell d’Administració d’Unnim, davant la Comissió d’In
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00172/10
Substanciació p. 78

Compareixença de Ricard Pagès Font, expresident 
i exdirector general de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00177/10
Substanciació p. 78

Compareixença de Manuel Troyano Molina, exdi
rector general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’In
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00178/10
Substanciació p. 78

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió 
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d’Igualtat de les Persones per a informar sobre l’agenda po
lítica de la Xarxa
Tram. 357-00297/10
Substanciació p. 78

Compareixença de Miquel Roca i Junyent, ponent 
de la Constitució, davant la Comissió d’Estudi del Dret a 
Decidir
Tram. 357-00403/10
Substanciació p. 78

Compareixença del president del Consell de l’Au
diovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu
cionals per a informar sobre el tractament que els mitjans 
de comunicació han de fer de la posició dels menors d’edat 
respecte al futur polític de Catalunya
Tram. 357-00420/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast 
del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visi
bilitzar les aportacions de les dones»
Tram. 357-00423/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del 
manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilit
zar les aportacions de les dones»
Tram. 357-00424/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 79

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 19
Convocada per al dia 23 d’octubre de 2013 p. 79

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

4.70.10. Altres comunicacions

Certificat de l’acord pel qual el Govern no dóna la 
conformitat a la tramitació d’una proposició de llei
Presentació p. 80
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. MOCIONS

Moció 45/X del Parlament de Catalunya, so
bre l’impuls de la celebració dels Jocs Medi
terranis a Tarragona el 2017
Tram. 302-00070/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 165)

En el BOPC 165, a la pàg. 26.

On diu: 

«b) Presentar, en el termini de tres mesos a comptar 
de l’aprovació d’aquesta moció, una proposta d’actu-
acions dels diversos departaments de la Generalitat, i 
en concret:»

Ha de dir: 

«b) Presentar una proposta d’actuacions dels diversos 
departaments de la Generalitat, i en concret:»

Moció 46/X del Parlament de Catalunya, so
bre la situació de la comunicació i la produc
ció audiovisuals
Tram. 302-00071/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 165)

En el BOPC 165, a la pàg. 27.

On diu: 

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar abans del 15 d’octubre de 2013, en els termes 
que estableix l’article 148 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, el contracte programa entre la Genera-
litat i la Corporació, que ha d’incloure com a mínim:»

Ha de dir: 

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar abans del 30 de novembre de 2013, en els ter-
mes que estableix l’article 148 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, el contracte programa entre la 
Generalitat i la Corporació, que ha d’incloure com a 
mínim:»

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de suport i foment de l’auto
ocupació
Tram. 202-00044/10

Oposició del Govern a la tramitació
Reg. 39114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

Acord: s’admet a tràmit el certificat del Govern; con-
seqüentment, atès el que disposa l’article 102.3 del Re-
glament i considerades l’oposició i les raons manifes-
tades pel Govern, no s’admet a tràmit la proposició de 
llei.

N. de la R.: La notificació del Govern es reprodueix en 
la secció 4.70.10.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la commemora
ció de la batalla de Muret
Tram. 250-00432/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 216.

Proposta de resolució sobre la finalització 
i la posada en funcionament dels equipa
ments de la unitat d’actuació 3 (UA3) del bar
ri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00437/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 17, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 216.



21 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 169

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 16

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
contracte programa amb els agents econò
mics i socials sobre la incidència dels ajus
taments i la reversió dels sacrificis econò
mics dels treballadors i els empresaris
Tram. 250-00445/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 216.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
denominació Costa Daurada en el projecte 
d’oci BCN World
Tram. 250-00507/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

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

Esmenes a la totalitat

Reg. 37277; 37723; 38669 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37277)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
presenten la següent esmena al Projecte de llei que re-
gula el règim jurídic aplicable a la seguretat industri-
al dels establiments, les instal·lacions i els productes 
(tram. 200-00006/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marc Vidal i Pou, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 37723)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al 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).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 38669)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al 
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).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 37278; 37521; 38661 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
37278)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 

normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 
200-00008/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Josep Vendrell Gar-
deñes, Hortènsia Grau Juan, diputats, del GP d’ICV-
EUiA

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 37521)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tri-
butació, comerç i joc (tram. 200-00008/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 38661)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en ma-
tèria de tributació, comerç i joc (tram. 200-00008/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de suport a la reso
lució de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts en contra de l’expedient sancionador 
a la Plataforma Social de Sant Vicenç dels 
Horts per haverse manifestat en el marc de 
la vaga general del 14 de novembre de 2012
Tram. 250-00641/10

Esmenes presentades
Reg. 40349 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40349)

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

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo-
cupació pels fets objecte de la Resolució aprovada per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobre-
gat) el dia 20 de juny de 2013 en contra de l’expedient 
sancionador obert a membres de la Plataforma Social 
de la localitat per haver participat en una manifesta-
ció no comunicada durant la vaga general del 14 de 
novembre de 2012, i insta al Departament d’Interior 
a potenciar la mediació en les seves actuacions per tal 
d’evitar episodis com aquest.»

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

Del punt 2, apartat a

El Parlament insta el Govern a: 

a) Realitzar les actuacions que siguin necessàries per 
tal que en la resolució dels expedients sancionadors 
iniciats contra membres de la Plataforma Social de 
Sant Vicenç dels Horts per haver-se manifestat en el 
marc de la vaga general del 14 de novembre de 2012 
quedi degudament garantida la no vulneració del dret 
a la llibertat d’expressió i del dret de reunió i manifes-
tació.

Proposta de resolució de condemna de l’as
sassinat de Guillem Agulló per membres 
d’extrema dreta i de l’apologia del terrorisme 
feta pel regidor de Plataforma per Catalunya 
a l’Ajuntament de Santa Coloma de Grame
net
Tram. 250-00667/10

Esmenes presentades
Reg. 40351; 40533 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40351)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un punt 3

«3. Insta al Govern de la Generalitat a realitzar les ac-
tuacions oportunes per tal que el Govern de l’Estat ad-
verteixi del compliment de la decisió marc 2008/913 
JAI del Consell de la Unió Europea a tots els seus càr-
recs pel què fa a la negació o trivialització del feixisme 
i crims contra la humanitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40533)

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

Del punt 2

«2. Condemna l’assassinat i l’apologia al terrorisme i 
insta al Departament d’Interior a perseguir qualsevol 
tipus de fets relacionats amb grups violents sigui quina 
sigui la seva ideologia.»
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Proposta de resolució sobre les reaccions a 
l’actuació de la policia arran dels incidents 
ocorreguts a Mataró el primer cap de set
mana d’agost
Tram. 250-00721/10

Esmenes presentades
Reg. 40532 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40532)

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

De la lletra a) de l’apartat 2

«1. Garantir als agents del cos de Mossos d’Esquadra 
una millor la dotació de mitjans i recursos davant si-
tuacions semblants a la patida per agents d’aquest cos, 
com per agents de la Policia Local de Mataró el passat 
primer cap de setmana d’agost de 2013.» 

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

De la lletra b) de l’apartat 2

«2. Investigar les acusacions i el material publicat en 
el qual s’acusa als agents de Policia Local de Mata-
ró i Mossos d’Esquadra d’haver actuat per motivaci-
ons racistes i xenòfobes en les detencions practicades 
a la ciutat de Mataró durant el primer cap de setmana 
d’agost, així com la publicació de les fotografies dels 
agents per si aquest acte representa una vulneració 
dels seus drets i constitueixen algun tipus de delicte, 
i en el seu cas, actuar jurídicament contra els que fir-
men aquestes actuacions.»

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

De la lletra c) de l’apartat 2

«3. Revisar les concentracions que es van produir a 
Mataró amb posterioritat a les detencions per determi-
nar si procedeix aplicar el procediment administratiu 
sancionador.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40353 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40353)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a què, en l’adjudicació de recursos al Cos de 
Mossos d’Esquadra, prioritzi els mitjans necessaris 
per garantir la seva seguretat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40531 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40531)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a facilitar, de forma immediata, una defensa 
extensible a tots els agents de l’especialitat d’investiga-
ció dels Mossos d’Esquadra que encara no en disposin 
i la formació necessària pel seu ús mitjançant el cor-
responent curs de formació.»
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Proposta de resolució sobre la dotació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
armilles antibales lleugeres i guants antitall
Tram. 250-00727/10

Esmenes presentades
Reg. 40354; 40530 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40354)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a què, en l’adjudicació de recursos al Cos de 
Mossos d’Esquadra, prioritzi els mitjans necessaris 
per garantir la seva seguretat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40530)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a facilitar l’adquisició d’armilles antibales 
lleugeres als agents del Mossos d’Esquadra tal i com 
va aprovar el Parlament en la resolució 45/X.»

Proposta de resolució sobre els procedi
ments judicials relatius a agressions patides 
per mossos d’esquadra
Tram. 250-00742/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la Xarxa Rescat
Tram. 250-00743/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.
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Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una fundació del Cos de Mossos d’Esqua
dra
Tram. 250-00746/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
programa operatiu específic «Món rural»
Tram. 250-00748/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució de rebuig dels fets 
vio lents d’un grup d’extrema dreta al Cen
tre Cultural Blanquerna de Madrid l’11 de se
tembre de 2013
Tram. 250-00749/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vila  
decans
Tram. 250-00752/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Pla parcial Riumar sector IVI i l’aturada del Pla 
parcial Riumar sector III al delta de l’Ebre
Tram. 250-00753/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la restitució 
d’un pediatre al CAP Canaletes, de Cerda
nyola del Vallès, i el garantiment de la parti
cipació ciutadana en les decisions que afec
tin els serveis d’atenció primària
Tram. 250-00754/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la situació del 
centre cultural islàmic AlHuda, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00755/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 147/X, sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00756/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte del 
CUAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.
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Proposta de resolució sobre el desplega
ment i l’aplicació de la Llei de l’Estat 2/2010, 
de salut sexual i reproductiva i de la inter
rupció voluntària de l’embaràs, i sobre l’ela
boració d’una llei de drets de salut sexual i 
reproductiva
Tram. 250-00758/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport escolar a l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00759/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la presenta
ció de l’Informe del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible sobre la viabi
litat econòmica del canal SegarraGarrigues
Tram. 250-00760/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre els centres 
d’educació secundària obligatòria acollits 
a l’horari acumulat i l’estalvi en la gratuïtat 
dels menjadors que ha significat
Tram. 250-00761/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de ro
dalia
Tram. 250-00762/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.
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Proposta de resolució sobre la denegació a 
Oxitec de l’autorització per a alliberar mos
ques de l’olivera transgèniques
Tram. 250-00763/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’Agència Cata
lana del Patrimoni Cultural
Tram. 250-00764/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre la retirada de la 
sanció executiva per utilització indeguda de 
recursos públics contra el responsable del 
torn de guàrdia del parc de bombers de Reus
Tram. 250-00765/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.10.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.10.2013 al 30.10.2013).
Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construir un magatzem de gas al subsòl salí 
a Balsareny

Tram. 250-00766/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat 19 de juny, Gas Natural va presentar a Man-
resa el projecte de construir al municipi de Balsareny 
un magatzem de gas al subsòl salí. Segons l’empre-
sa, el projecte, que suposa una inversió de 350 milions 
d’euros, esdevé estratègic per al conjunt del país ja que 
representa una garantia de seguretat en el proveïment 
ja que contindria una reserva per al consum a Catalu-
nya durant 14 dies.

Ara bé, el mateix projecte explica que el dipòsit «per-
metrà la creació d’un nou mercat (hub) per a intercan-
vis comercials al sud d’Europa». Cal tenir en compte 
que el fet de disposar d’un magatzem de gas suposa 
per a Gas Natural una millora de la companyia en el 
mercat gasístic a nivell europeu, tot preveient que en el 
termini en que es desenvolupi el dipòsit de gas quedi 
enllestida la interconnexió amb França.

Pel que fa els impactes ambientals, els càlculs in-
diquen que, per tal de construir els vuit dipòsits de 
500.000m3 (0.5Hm3) cadascun serien necessaris 
4Hm3 per dipòsit (11Hm3 per any) així com l’evacu-
ació de la salmorra resultant. En aquest sentit, és ben 
clar que no és possible extreure aquest volum d’aigua 
del riu Llobregat sense fer perillar el seu cabal ecolò-
gic actual.

A més, cal tenir en compte que serà també necessària 
l’evacuació de la salmorra resultant de la construcció 
dels dipòsits, i que l’actual col·lector es troba vell i sa-
turat fet que ha provocat en repetides ocasions impor-
tants vessaments al llarg del seu recorregut. Caldria 
doncs, en tot cas, una ampliació i millora.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. A difondre i explicar, amb la màxima transparència, 
tota la informació del projecte.

2. A que no autoritzi el projecte si aquest no utilitza 
aigua residual o reutilitzada per la construcció de les 
cavitats.

3. La no autorització del projecte si aquest no preveu 
un sistema segur d’evacuació de les salmorres que es 
generin durant la construcció de les cavitats.

4. A rebutjar el projecte si aquest comporta qualsevol 
mínim risc sísmic o geològic.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la desestima
ció de la tramitació del Pla especial urba
nístic de determinació d’activitat de dipòsit 
controlat de residus de classe II al Pinell de 
Brai
Tram. 250-00767/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 37944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A inicis de 2011 l’empresa UTE Pinell formada per 
les entitats Restauracions del Brai, S.L. i Puigfel, S.A. 
promou un expedient del Pla especial urbanístic per a 
la implantació d’una activitat de dipòsit controlat de 
residus classe II al municipi de Pinell de Brai a la co-
marca de la Terra Alta en els terrenys d’una antiga ar-
gilera.

El 18 de febrer de 2011, el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat va emetre un Informe urbanístic i 
territorial (IUT) a l’empara del previst a la disposició 
addicional cinquena de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, sobre 

l’Avanç del Pla especial de referència el qual va rebre 
diferents al·legacions.

El 9 d’agost de 2011, l’Ajuntament del Pinell de Brai 
tramet al Departament un escrit on manifesta el seu 
respecte a la voluntat popular de la població del Pinell 
de Brai d’oposició al Projecte de restauració de l’acti-
vitat extractiva i a l’autorització d’un dipòsit controlat 
classe II, abocador.

El 30 de novembre de 2011, l’Ajuntament del Pinell de 
Brai torna a trametre al

Departament de Territori i Sostenibilitat documenta-
ció segons la qual el dipòsit controlat es pretén dur a 
terme en part sobre terrenys propietat de l’Ajuntament 
i on la Generalitat té un dret de vol perquè són un fo-
rest d’utilitat pública segons un informe de l’Àrea del 
Medi Natural que adjunta.

El 25 de juny de 2012, la Comissió Cívica del Patrimo-
ni de les Terres de l’Ebre tramet al Departament TES 
una al·legació on s’indica que la implantació del dipò-
sit controlat pot comportar processos de deteriorament 
del conjunt patrimonial de l’indret i el seu entorn i que 
es consideren més adequades mesures de restauració 
encaminades a la recuperació íntegra de la funció na-
tural i patrimonial del lloc.

El 8 d’agost de 2013, l’empresa UTE Pinell, tramet al 
Departament de Territori i Sostenibilitat un Pla espe-
cial urbanístic de determinació d’activitat de dipòsit 
controlar de residus classe II per a què es tramiti com a 
Pla Especial autònom del article 68 del text refós de la 
llei d’urbanisme de Catalunya, i es consideri d’interès 
supramunicipal.

Atès que aquest projecte de dipòsit de residus de classe 
II contravé l’acord de l’Agència de Residus de Catalu-
nya de moratòria de noves autoritzacions de dipòsits 
de residus de classe II.

Atès que l’esmentat pla especial –no està previst en el 
Pla Territorial Sectorial de Infraestructures de Tracta-
ment de residus, pel que no es pot considerar d’interès 
general, 

Atès que l’actuació prevista va en contra de l’autorit-
zació ambiental de l’activitat extractiva PANSA, així 
com de les prescripcions sobre recuperació i regene-
ració de la cantera d’argiles, que es contenen en la Re-
solució de 27 de juliol de 2013 de control periòdic de 
l’activitat 

Atès que existeix una clara voluntat contrària a l’es-
mentada activitat manifestada pel poble de Pinell de 
Bari en una consulta popular organitzada en deguda 
forma per l’Ajuntament l’any 2010 

I atès que l’esmentat pla contradiu els criteris d’ac-
tuació per la recuperació ambiental i usos futurs de 
l’àmbit de dita Argilera, més respectuosos amb les 
persones i el medi ambient, que van ser aprovats per 
l’Ajuntament ple del Pinell de Brai i que consten en el 
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tràmit d’Informe ambiental previ del projecte de dipò-
sit controlat, seguit per la Direcció General de Qua-
litat ambiental del Departament de Territori i soste-
nibilitat, per a restaurar l’argilera on es pretén fer 
l’esmentat abocador.

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: 

A desestimar la tramitació del Pla especial urbanístic 
de determinació d’activitat de dipòsit controlat de resi-
dus de classe II com a Pla Especial Autònom de l’arti-
cle 68 del text refós de la llei d’Urbanisme de Catalu-
nya, ni considerar-lo d’interès supramunicipal.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Pirineu, de Campdevànol
Tram. 250-00768/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 38099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena Betriu, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

L’ajuntament de Campdevànol va modificar el Pla Ge-
neral per qualificar els terrenys de Cal Ribalaigua com 
equipament docent i es va urbanitzar amb una subven-
ció del Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat i un conveni amb la Diputa-
ció de Girona de més de 300.000 euros amb la finalitat 
d’ubicar-hi la noca Escola Pirineu.

Aquests terrenys varen ser cedits a principis de l’any 
2011 i hi havia acord amb el Govern de la Generali-
tat per tal de poguessin començar les obres. A l’agost 
de 2011 GISA va treure a licitació el projecte, i aquest 
s’acabarà de redactar aquest setembre de 2013

Abans de l’estiu el Director de Centres públics i va 
dir que hi havia partida per començar les obres i que 
aquestes començarien al 2014.

L’Escola Pirineu és un equipament molt necessari pel 
municipi de Campdevànol. Els alumnes han hagut de 
fer classes al passadís i ara s’estan convertint els passa-
dissos en aules i a més hi ha instal·lats 2 barracons des 
del 2010. El fet de tenir l’escola en dos edificis separats 
complica el desenvolupament dels projectes educatius, 
malgrat que l’esforç de l’equip docent permet un servei 
de qualitat, tot i les deficiències materials.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern insta al Govern de la Ge-
neralitat a la construcció de l’Escola Pirineu de Camp-
devànol, per tal que pugui entrar en funcionament el 
curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Maurici Lucena Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fàbrega, diputades, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la intenció d’externalitzar la gestió de l’àrea 
comercial de Televisió de Catalunya

Tram. 250-00769/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 38664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

Exposició de motius

El passat mes de juny es donava a conèixer la intenció 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) d’externalitzar el de-
partament comercial de TVC, la qual gestiona la pu-
blicitat dels diversos canals de Televisió de Catalunya.
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En les posteriors sessions de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la CCMA aquest grup parlamentari i 
altres ja han expressat els seus dubtes o oposició a que 
es dugui a terme aquesta externalització.

La publicitat és la segona font d’ingressos de TVC, 
després de l’aportació de fons públics per part de la 
Generalitat. Aquesta primera font s’ha anat reduint, 
any a any, i no es preveu un increment important amb 
immediatesa. Pren, doncs, més importància que mai, 
l’eficiència en la gestió de l’ingrés publicitari per a la 
pròpia viabilitat de la CCMA.

La situació de crisi que està afectant també amb gra-
vetat al mercat publicitari, i la realitat de duopoli que 
existeix en el mercat de la publicitat audiovisual a Es-
panya, ha fet reduir substancialment l’ingrés publici-
tari a TVC.

Aquesta mateixa situació del mercat, però, i la dimen-
sió de servei públic i de líder d’audiència de TVC a 
Catalunya no fa preveure que l’externalització permeti 
una gestió més eficaç ni beneficiosa per a la CCMA 
que una optimització de la gestió internalitzada actual. 
També la situació actual del mercat fa difícil defensar 
l’aplicació d’estudis d’oportunitats fets anys enrere.

D’altra banda, l’externalització de la gestió del servei 
podria comportar una nova reducció de personal de 
la CCMA, en un moment en què el manteniment dels 
llocs de treball hauria de ser de màxima prioritat a les 
empreses del sector públic.

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 Consell de Govern 
de la CCMA a: 

1. Suspendre la intenció d’externalitzar la gestió de 
l’àrea comercial de TVC.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Marta Ribas Frías
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 38980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Ha estat denunciat per part d’entitats socials, col·legis 
professionals i plataformes de persones usuàries i 
compartit pel Grup Parlamentari socialista el fet que 
des de l’arribada del PP al Govern de l’Estat l’atenció 
a la dependència s’està desmantellant. Posem de relleu 
que les contrareformes i el desmantellament econò-
mic que la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia 
Personal i d’Atenció a les Persones en Situació de De-
pendència i del Sistema Català d’Autonomia i Atenció 
a la Dependència (SCAAD) vigent en la Llei de Ser-
veis Socials (12/2007) estan patint per part del Govern 
del PP amb el recolzament en la primera retallada del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió al Congrés 
dels Diputats i la inacció per part del Govern de la Ge-
neralitat. El Parlament rebutja les reduccions de drets 
contingudes al Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de de-
sembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera per la correcció del dèficit públic, 
així com les retallades econòmiques dels Pressupos-
tos Generals de l’Estat pel 2012 i 2013 així com el Pla 
Nacional de Reformes d’abril d’enguany on es comu-
nicava a la Unió Europea la retallada de 1.108 milions 
d’Euros en polítiques públiques d’atenció a la depen-
dència i l’anunci de decrets d’augment del copagament 
i de rebaixa de l’aportació estatal al sistema.

Tot i això, cal recordar que, la competència en serveis 
socials i atenció a la gent gran és una competència ex-
clusiva del Govern de la Generalitat.

A Catalunya, amb una població cada cop més envelli-
da i amb més dependència, paradoxalment cada cop hi 
ha menys persones amb dret a les prestacions i serveis 
i cada dia la llista d’espera d’una plaça pública residen-
cial és més llarga.

Des del nostre grup denunciem la inacció per part del 
Govern de la Generalitat i les reiterades declaracions 
d’aquest als mitjans de comunicació advertint que la 
que la llei no es pot sostenir en el temps ni en la se-
va magnitud mentre que no aporta a aquest Parlament 
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cap actuació, reforma legal o administrativa ni pro-
posta de sostenibilitat del sistema d’atenció a les per-
sones amb dependència.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Garantir el compliment efectiu de la normativa vigent 
acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions dis-
crecionals de prestacions i serveis.

2. Insta el Govern a anul·lar immediatament la suspen-
sió d’accés a re-sidències de gent gran en places sus-
ceptibles de ser ocupades per una prestació econòmica 
vinculada i a atorgar la plaça amb caràcter d’urgència 
totes aquelles persones que resten pendents de l’ingrés 
residencial.

3. Insta el Govern garantir que totes les persones amb 
discapacitat que acaben l’etapa escolar obligatòria i 
que no poden accedir al món laboral, puguin dispo-
sar d’un servei d’atenció diürna, a retornar la cotitza-
ció a les cuidadores no professionals que atenen per-
sones dependents a la llar i a derogar les retallades de 
prestacions i serveis que s’han fet de manera retroacti-
va durant el 2013, com és el Programa d’Autonomia a 
la Pròpia Llar i les convocatòries d’ajuts que enguany 
s’han publicat amb reduccions econòmiques impor-
tants.

4. Presentar als grups parlamentaris un informe amb 
el detall de la procedència dels recursos econòmics 
que sostenen el Sistema Català d’Autonomia i Atenció 
a la Dependència el 2010, 2011, 2012, 2013 i la previ-
sió del 2014 especificant les aportacions del Govern de 
l’Estat, dels recursos propis de la Generalitat, de les 
administracions locals (ajuntaments, consells comar-
cals i diputacions) i del copagament de les persones 
usuàries del serveis i beneficiàries de prestacions.

5. Presentar als grups parlamentaris, la Taula Tècnica 
i el Consell General de Serveis Socials el detall dels 
deutes pendents de satisfer a les administracions lo-
cals, les entitats i empreses que presten serveis d’aten-
ció a la dependència.

6. Presentar als grups parlamentaris, la Taula Tècnica 
i el Consell General de Serveis Socials un pla de paga-
ments on s’especifiqui la quantia pendent de satisfer i 
la data de pagament efectiu.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

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

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la Roca del Vallès com a municipi turístic

Tram. 250-00771/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 39116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Cap-
devila Tatché, portaveu adjunta, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La Sentència Núm. 499/2013 del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre la declaració de de-
terminades zones de la Roca del Vallès com a muni-
cipi turístic, genera incertesa sobre el model turístic i 
comercial a Catalunya. La sentència no s’ha pronun-
ciat sobre els motius materials de la denegació inici-
al de la proposta en aquesta cas.

La designació com a municipi turístic ha de servir 
com a un instrument útil per regular el model de turis-
me a Catalunya. Els criteris per considerar un muni-
cipi com municipi turístic a efectes de la llei 13/2002 
de turisme de Catalunya i a efectes de la llei 8/2004 
d’horaris comercials son diferents.

Aquesta discrepància pot desnaturalitzar el sentit de 
designar llocs concrets com a municipis turístics. La 
discrecionalitat present en la llei d’horaris comercials, 
que permet designar qualsevol lloc «de gran afluèn-
cia de visitants per motius turístics» com a municipi 
turístic obre la porta a una liberalització dels horaris 
comercials arreu del territori.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Comunicar al Parlament mitjançant el control de 
compliment d’aquesta resolució quines mesures pen-
sa prendre arran de la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya sobre la designació de deter-
minades zones de la Roca del Vallès com a municipi 
turístic.
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2. Promoure una homogeneïtzació del texts legals pel 
que fa la designació de municipis com a municipis tu-
rístics.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu a la CEO; Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
peatge de Les Fonts, de la carretera C16, en 
el Pla d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 250-00772/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 39134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
diputada Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 1 d’octubre el Govern va aprovar un pla pel 
qual durà a terme, a partir del 1 de gener de 2014, una 
baixada de tarifes a la C-32, al Garraf i al Maresme, i 
a la C-33, al Vallès Oriental.

Aquest pla, si bé comporta l’adopció de mesures llar-
gament reivindicades al territori, genera greuges com-
paratius, com és en el cas del peatge de la C-16 de Les 
Fonts, a Terrassa. Un peatge que no només comporta 
un perjudici pels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, 
sinó que també minva el desenvolupament econòmic 
del territori.

El 2012 el Govern va decidir anul·lar les mesures que, 
des del 1999, s’havien anat implementant paulatina-
ment per les quals s’aplicava un sistema de descomptes 
per tal de millorar la gestió de la mobilitat, afavorint la 
utilització de l’autopista i descongestionant altres vies, 
en benefici dels usuaris habituals per raons de mobili-
tat local obligada, i que a partir de 2006 va permetre 
una bonificació del 100% per als usuaris habituals que 
complissin els requisits establerts de pagament.

Per tant, els usuaris habituals de la C-16 han patit, de 
la mà d’aquest Govern, un doble greuge: el primer, 
amb la supressió de les bonificacions l’any 2012 que 
els va significar haver de tornar a pagar pel seu pas pel 
peatge de Les Fonts, i el segon, amb l’anunci la setma-

na passada d’un Pla d’homogeneïtzació de peatges que 
els ignora.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure en el termini d’un mes el peatge 
de Les Fonts a la C-16 en el Pla d’homogeneïtzació de 
peatges, restablint la gratuïtat per a tot el sistema urbà 
de Terrassa.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Montserrat Capdevila Tatché, diputats, del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’arranjament 
de la carretera del Poble Nou del Delta a 
Sant Carles de la Ràpita i l’execució de les 
actuacions pendents de l’anell viari del delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00773/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 39135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Des de fa més de 10 anys existeix un consens entre 
tots els municipis del Delta de l’Ebre i la Generalitat 
de Catalunya per realitzar una infraestructura llar-
gament reivindicada, anomenada en el seu moment 
Anell Viari del Delta. Actualment una bona part del 
projecte executiu està ja redactat i es contempla una 
millora de les carreteres que comuniquen els pobles 
del Delta de l’Ebre entre ells i també la dotació d’un 
carril bici paral·lel.

Al maig del 2008, els veïns del Poble Nou del Delta 
es van manifestar tallant pacíficament la carretera que 
uneix aquest nucli, pertanyent al municipi d’Amposta, 
amb Sant Carles de la Ràpita, per reclamar l’execució 
del projecte de millora de la mateixa, atesa la seva pe-
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rillositat i també el cada cop més important volum de 
turistes que la usen sobretot durant els mesos d’estiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Incloure una partida als Pressupostos de 2014 per 
l’arranjament carretera Poble Nou del Delta (Ampos-
ta) amb Sant Carles de la Ràpita.

2. Concretar durant el primer trimestre del 2014 un ca-
lendari d’inici i final cadascuna de les diverses actu-
acions pendents d’executar de l’Anell Viari del Delta 
de l’Ebre.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Ventura Brusca, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la petició de de
rogació del Decret 15/2013, pel qual es regu
la el tractament integrat de les llengües als 
centres docents no universitaris de les Illes 
Balears
Tram. 250-00774/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 39138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Govern de les Illes Balears ha aprovat el Decret 
15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament 
integrat de les llengües als centres docents no universi-
taris de les Illes Balears (TIL), que pretén impedir que 
el català sigui la llengua vehicular del sistema educa-
tiu. El col·lectiu de docents i directors de centres, amb 
el suport dels seus consells escolars, s’han negat a apli-
car aquest decret, per la falta de consens i diàleg que 
hi ha hagut amb la comunitat educativa, la qual dema-
na que es tingui en compte la seva opinió a l’hora de 
fer una reestructuració del sistema educatiu. Es volen 
impulsar mesures que afecten negativament a l’escola, 

el professorat i l’alumnat (reducció de salaris, jornades 
i plantilles, l’augment d’acomiadaments i la reducció 
de concessió de beques o prestacions als alumnes) i 
que no fan front a les necessitats reals del sistema edu-
catiu, com és el fracàs escolar. És per aquest motiu que 
els docents de les Illes Balears varen iniciar el pas-
sat 16 de setembre una vaga indefinida contra aquesta 
política educativa i lingüística del Govern Balear, que 
va tenir durant la seva primera jornada un 91% de se-
guiment. Actualment hi ha un model lingüístic esco-
lar que funciona i que compta amb l’aval del 87% dels 
pares i mares el curs 2012/13, i del 90% dels pares i 
mares d’enguany, que triaren el català com a llengua 
a l’ensenyament.

Així mateix, el passat 4 d’octubre l’Assemblea de Do-
cents de Mallorca acordà suspendre la vaga temporal-
ment com a responsabilitat amb els infants i no conti-
nuar desgastant el sistema educatiu.

El Govern de les Illes Balears també ha impulsat una 
Llei de símbols que segons el Consell Consultiu de les 
Illes Balears «atempta contra la llibertat d’expressió i 
és anticonstitucional», amb el mateix sentit que la Llei 
de Convivència. Aquestes lleis no contemplen les opi-
nions dels mestres i pretenen prohibir símbols a les es-
coles a Mallorca com les quatre barres que l’any 1229 
portà Jaume I a l’illa de Mallorca.

En la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern, aprova-
da en la sessió plenària del 27 de setembre de 2013, es 
manifesta «que d’acord amb la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries, cal respectar l’àrea 
geogràfica de les llengües i les relacions entre els terri-
toris en què cadascuna és parlada, i cal respectar tam-
bé els criteris que els estaments científics, acadèmics 
i culturals estableixen, els quals palesen la unitat de 
la llengua catalana». En aquesta resolució també es 
manifesta el suport del Parlament a la comunitat edu-
cativa de les Illes Balears i a totes les accions que de 
manera pacífica es realitzin per defensar el català com 
a llengua vehicular.

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

Proposta de resolució

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

1. Demanar al Govern de les Illes Balears a que de-
rogui el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es re-
gula el tractament integrat de les llengües als centres 
docents no universitaris de les Illes Balears atès que 
afecta negativament a la pervivència de la llengua ca-
talana i no ajuda els alumnes de les escoles illenques a 
millorar ni les seves competències lingüístiques ni el 
seu rendiment acadèmic.
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2. Demanar al Govern de les Illes Balears a retirar els 
Avantprojectes de Llei de Símbols i de Llei de Convi-
vència atès que atempten contra la llibertat d’expres-
sió i pretenen esborrar les nostres senyes d’identitats 
comunes.

3. Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del 
Governs de les Illes Balears respecte a tota la comuni-
tat educativa i la resta d’agents socials.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada; Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la defensa del 
model inclusiu de l’escola catalana i el des
acatament de la Llei orgànica de millora de 
la qualitat educativa

Tram. 250-00775/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant del Ple del Parlament.

Exposició de motius

El passat 10 d’octubre de 2013, el Congrés dels Dipu-
tats va aprovar el tràmit parlamentari de la Ley Orgáni-
ca de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) amb 
l’únic suport de la majoria absoluta del PP. La llei ha 
estat redactada i aprovada d’esquenes a la comunitat 
educativa que, no sentint la llei com a seva, s’han ma-
nifestat i mobilitzat als carrers de tot l’estat en contra 
de l’aprovació de la mateixa.

Concretament a Catalunya, la majoria de forces políti-
ques del Parlament s’han manifestat en contra del ca-
ràcter ideològic i no pedagògic de la llei, així com tot 
el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) 
que també ha expressat públicament el seu posiciona-
ment contrari a l’aprovació de la Llei.

Entre alguns dels elements que fan de la LOMCE una 
llei ideològica que no resol els problemes del sistema 
educatiu al conjunt de l’estat, hi destaquen: 

– La rebaixa de la responsabilitat dels poders públics 
de la llei, atorgant la mateixa potestat de regulació i fi-
nançament als agents privats que als públics.

– El paper preeminent de la religió així com l’elimina-
ció d’una formació col·lectiva en els valors de ciutada-
nia són mesures que no afavoreixen el caràcter laic i 
de formació de l’esperit crític de l’escola pública.

– La segregació escolar, a més d’atemptar contra el 
dret constitucional a la igualtat, va clarament en con-
tra de l’educació en els valors democràtics. En aquest 
sentit, la LOMCE promou la segregació escolar per ra-
ons econòmiques, de sexe, per religió o per rendiment 
educatiu.

– L’atemptat voluntari contra les competències educa-
tives que tenen transferides les comunitats autònomes 
a l’estat espanyol situant, amb criteri polític, un procés 
de re-centralització de l’estat i de no respecte al ca-
ràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de 
l’estat espanyol.

– La voluntat d’acabar amb el sistema d’immersió lin-
güística que ha sigut exitós a Catalunya des de la recu-
peració de la democràcia i que ha permès alts nivells 
de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.

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 i el Depar-
tament d’Ensenyament a defensar el model inclusiu de 
l’escola catalana desacatant la imposició que suposa 
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
aprovada pel Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats i Luis, 
portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume 
Bosch i Mestres, David Companyon i Costa, Hortèn-
sia Grau Juan, Laura Massana Mas, Salvador Milà i 
Solsona, Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gardeñes, 
Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara Vilà 
Galan, diputats, del GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la defensa del 
model inclusiu de l’escola catalana i el desa
catament de la Llei orgànica de millora de la 
qualitat educativa
Tram. 250-00776/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 10 d’octubre de 2013, el Congrés dels Dipu-
tats va aprovar el tràmit parlamentari de la Ley Orgáni-
ca de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) amb 
l’únic suport de la majoria absoluta del PP. La llei ha 
estat redactada i aprovada d’esquenes a la comunitat 
educativa que, no sentint la llei com a seva, s’han ma-
nifestat i mobilitzat als carrers de tot l’estat en contra 
de l’aprovació de la mateixa.

Concretament a Catalunya, la majoria de forces políti-
ques del Parlament s’han manifestat en contra del ca-
ràcter ideològic i no pedagògic de la llei, així com tot 
el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) 
que també ha expressat públicament el seu posiciona-
ment contrari a l’aprovació de la Llei.

Entre alguns dels elements que fan de la LOMCE una 
llei ideològica que no resol els problemes del sistema 
educatiu al conjunt de l’estat, hi destaquen: 

– La rebaixa de la responsabilitat dels poders públics 
de la llei, atorgant la mateixa potestat de regulació i fi-
nançament als agents privats que als públics.

– El paper preeminent de la religió així com l’elimina-
ció d’una formació col·lectiva en els valors de ciutada-
nia són mesures que no afavoreixen el caràcter laic i 
de formació de l’esperit crític de l’escola pública.

– La segregació escolar, a més d’atemptar contra el 
dret constitucional a la igualtat, va clarament en con-
tra de l’educació en els valors democràtics. En aquest 
sentit, la LOMCE promou la segregació escolar per ra-
ons econòmiques, de sexe, per religió o per rendiment 
educatiu.

– L’atemptat voluntari contra les competències educa-
tives que tenen transferides les comunitats autònomes 
a l’estat espanyol situant, amb criteri polític, un procés 

de recentralització de l’estat i de no respecte al caràc-
ter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de l’es-
tat espanyol.

– La voluntat d’acabar amb el sistema d’immersió lin-
güística que ha sigut exitós a Catalunya des de la recu-
peració de la democràcia i que ha permès alts nivells 
de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.

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 i el Depar-
tament d’Ensenyament a defensar el model inclusiu de 
l’escola catalana desacatant la imposició que suposa 
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
aprovada pel Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres, president; Dolors Camats i Luis, 
portaveu; Joan Mena Arca, portaveu adjunt; Jaume 
Bosch i Mestres, David Companyon i Costa, Hortèn-
sia Grau Juan, Laura Massana Mas, Salvador Milà i 
Solsona, Marta Ribas Frías, Josep Vendrell Gardeñes, 
Lorena Vicioso Adria, Marc Vidal i Pou, Sara Vilà 
Galan, diputats, del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
expedient al director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 250-00777/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 39267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Director General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvament ha sancionat al caporal responsable de la 
guàrdia al parc de Bombers de Reus, que exercia les 
seves funcions el 21 de juliol de 2013, en què es van 
treure els camions i es van fer sonar les sirenes «en 
record dels companys morts al foc d’Horta de Sant Jo-
an» l’any 2009.
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És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socia-
lista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a obrir un expedient al Director General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Sr. Ramón 
Parés Gallés, per una possible extralimitació en les se-
ves funcions i no actuar de forma adequada.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el passeig ma
rítim de Mataró
Tram. 250-00778/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
l’arranjament del pas per vianants i ciclistes al Passeig 
Marítim de Mataró, davant les instal·lacions del centre 
de natació per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Passeig Marítim de Mataró és un dels espais em-
blemàtics de la ciutat, tant per la seva privilegiada si-
tuació com per la intensitat d’ús que en fan durant tot 
l’any milers i milers de ciutadans i ciutadanes, no sols 
de Mataró sinó també de moltes persones d’altres po-
blacions i comarques veïnes.

L’Ajuntament de Mataró i altres administracions 
d’àmbit superior han efectuat, al llarg de molts anys, 
voluminoses inversions econòmiques per convertir 
aquest espai en un indret privilegiat per exercir el lleu-
re i l’esport.

En aquests moments, existeix un tram del passeig, el 
situat davant del Centre Natació Mataró, que roman 
permanentment ocupat per vehicles aparcats, cosa que 
actua com un coll d’ampolla per totes les persones que 
passegen, corren o van en bicicleta, obligant-los a cir-
cular per la vorera o la calçada del passeig.

Fa poc temps que l’Ajuntament va enderrocar les instal-
lacions del vell Club Nàutic i Escola Universitària del 
Maresme, espai que actualment està habilitat com a 
aparcament de vehicles.

Sembla urbanísticament positiu i coherent que hi hagi 
una continuïtat en tot el passeig per poder desenvolu-
par les activitats esportives i de lleure i, en conseqüèn-
cia és imprescindible habilitar l’únic tram en tot el 
passeig que no permet ser utilitzat pels passejants i/o 
esportistes. Aquesta habilitació no necessita de grans 
dotacions pressupostàries i, per tant, no té uns condi-
cionants econòmics.

Alhora, s’hauria de resoldre el pas per sobre de la pla-
ceta soterrada del final del carrer Floridablanca, mit-
jançant pont o passera que permeti la lliure connexió a 
llevant i a ponent de l’esmentada placeta donant conti-
nuïtat al Passeig Marítim.

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

Proposta de resolució

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

Facilitar les autoritzacions pertinents així com la col-
laboració tècnica necessària a l’Ajuntament de Mataró 
per tal que: 

a. Es pugui habilitar, en el termini de temps més breu 
possible, per l’ús de vianants i d’esportistes l’espai ac-
tualment ocupat com a aparcament de vehicles davant 
del Centre de Natació Mataró al Passeig Marítim, 
per tal d’acabar amb el coll d’ampolla que provoca en 
aquests moments aquest aparcament per l’exercici de 
les activitats de lleure i esportives que es desenvolupen 
al passeig.

b. S’aprovi i es pugui executar el projecte de la solució 
tècnica que presenti l’Ajuntament de Mataró, per sal-
var, mitjançant pont, passera o altre mitjà, el pas de la 
placeta soterrada situada al final del carrer Floridablan-
ca, a la part del Passeig Marítim, per tal de donar con-
tinuïtat a la zona reservada als vianants i esportistes.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Salvador Milà i Solso-
na, Hortènsia Grau Juan, diputats, del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el subministra
ment d’aigua en fonts públiques i sobre l’au
torització per a tallarne el subministrament 
en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Recentment, a la població de Salt, el govern munici-
pal ha decidit tancar l’aigua potable de les fonts pú-
bliques perquè persones a les quals se’ls havia tallat 
el subministrament d’aigua a les seves llars anaven a 
buscar-ne. Independentment de la competència muni-
cipal d’aquest subministrament i la consideració ètica 
d’aquesta actuació, aquest fet posa de manifest un pro-
blema ciutadà que cal resoldre i que és la consideració 
del subministrament d’aigua com un bé bàsic indis-
pensable per poder dur una vida digna.

La crisi, amb tots els seus efectes associats, com l’in-
crement de l’atur sense precedents, la pèrdua de la llar 
per a moltes persones i les retallades en inversió social 
pública, està fent créixer el col·lectiu de persones i fa-
mílies que viuen per sota dels llindars de la pobresa. 
I a Catalunya, com ha denunciat recentment Intermón 
Oxfam, cada vegada hi ha més gent en risc d’exclusió, 
i la situació anirà a pitjor. Cada vegada més gent viu 
sense els recursos bàsics coberts, ja sigui l’alimenta-
ció, l’habitatge... a més de l’aigua potable i el saneja-
ment, l’electricitat o el gas, que són els primers serveis 
que es perden. A més, darrerament s’ha agreujat la si-
tuació donat que, de forma generalitzada, les adminis-
tracions i les empreses explotadores han aplicat incre-
ments a les tarifes i les taxes d’aquests serveis.

Per dues vegades el grup parlamentari d’ICV-EUiA ha 
presentat al Ple d’aquest Parlament iniciatives legisla-
tives per intentar posar solucions a aquesta problemà-
tica i no han pogut ser aprovades. Tornen a produir-se 
en aquests moments al nostre país situacions personals 
d’emergència al respecte de les quals no es pot restar 
insensible i que requereixen mesures d’urgència.

L’objecte d’aquesta proposta de resolució és, per tant, 
garantir que totes les persones tinguin cobertes les ne-

cessitats de subministrament d’aigua potable, com un 
dels pilars indispensables per poder dur aquesta vi-
da digna. L’accés a l’aigua i al sanejament és un dels 
drets fonamentals bàsics de les persones, reconegut 
per l’ONU en una resolució aprovada el 28 de juliol 
de 2010.

Aquesta proposta s’orienta a les persones sense ingres-
sos estables que es troben en situació de risc de pobre-
sa o exclusió social, per a les quals la pèrdua d’aquests 
serveis bàsics és la porta d’entrada a la marginalitat. 
Per això, el subministrament garantit dels serveis d’ai-
gua potable i sanejament té com a finalitat donar res-
posta a les necessitats bàsiques diàries d’una part de la 
ciutadania catalana i alhora, esmorteir en el curt ter-
mini part dels problemes que ha generat la crisi.

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. Promoure les modificacions legals i reglamentàries 
necessàries, per la via d’urgència, tant en l’àmbit de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya com al 
text refós de la llei d’aigües de Catalunya per tal que: 

a. Es garanteixi el subministrament d’aigua en fonts 
públiques, de forma permanent, accessibles a tothom 
que ho necessiti i distribuïdes de forma equilibrada en 
els nuclis urbans i barris de les ciutats i pobles 

b. S’estableixi que, en el cas de comunicació per part 
de les companyies subministradores de petició d’auto-
rització per tallar el subministrament d’aigua a domi-
cilis familiars per causa d’impagament de les tarifes: 

– El silenci administratiu, davant la petició, tingui sen-
tit negatiu.

– S’estableixi un protocol obligat de comunicació i in-
tervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per 
tal d’aplicar els ajuts necessaris per evitar-ne el tall 
de subministrament, cas que el impagament sigui per 
causa de manca de recursos econòmics de les famílies 
afectades.

c. Es garanteixi el subministrament d’un mínim vital 
d’aigua potable, de sanejament i d’energia, als domici-
lis de les famílies que no puguin pagar-ne les factures, 
quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensu-
als regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar 
l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en 
cada exercici, pel nombre de residents.

2. Que en tant s’adopten definitivament les mesures 
anteriors el govern faci les gestions necessàries amb 
les entitats municipalistes per acordar els mecanismes 
que evitin el tall d’aigua a les fonts públiques de les 
poblacions catalanes.
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3. Establir els acords o convenis que siguin necessa-
ris amb les Companyies de subministrament d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies 
d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura 
del cost dels consums mínims, als domicilis de les fa-
mílies que no puguin pagar-ne les factures, quan el 
conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regu-
lars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’Indi-
cador de Renda de Suficiència (IRSC) vigent en cada 
exercici, pel nombre de residents.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la guerra de Síria
Tram. 250-00780/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada, Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

Atesa la guerra civil que s’esdevé a Síria i l’amenaça 
d’una imminent intervenció militar a Síria, tal i com 
han manifestat els governs dels EEUU i França.

Atès que les intervencions d’aquest tipus, ja siguin 
avalades pel Consell de Seguretat de Nacions Unides 
com al marge del mateix, creen situacions d’emergèn-
cia, com ja va passar a la guerra de l’antiga Iugoslàvia, 
a l’Iraq, a l’Afganistan i a Líbia.

Atès que cap conflicte pot solucionar-se amb el bom-
bardeig a la població a la qual es pretén ‘salvar’ i què 
l’ús de la força i la violència com a mecanisme de reso-
lució de conflictes només porta a més violència i més 
inestabilitat, de la qual la població civil n’és la princi-
pal víctima.

Atès que accions d’aquest tipus responen més als ne-
gocis de les multinacionals armamentístiques que 
pressionen als governs imperialistes i als interessos 
geoestratègics d’aquests que no pas a una veritable 
preocupació per la situació humanitària de la població.

Atesa la manca absoluta de credibilitat d’aquells que 
en el seu moment ens van enganyar dient que a l’Iraq 
hi havia armes de destrucció massiva, i essent aquests 
els mateixos que han matat a centenars de milers d’in-
nocents amb les seves bombes de napalm, fòsfor blanc 
i projectils d’urani empobrit.

Atès que, segons les informacions publicades, a banda 
de les 350 víctimes com a conseqüència de l’ús d’ar-
mament químic, el conflicte s’ha cobrat ja la vida de 
100.000 civils més a causa de l’ús d’armament con-
vencional, sense que la comunitat internacional hagi 
fet res. I que a aquestes dades s’hi han de sumar els sis 
milions de desplaçats i refugiats, segons ACNUR, que 
generen una crisi humanitària als països fronterers de 
Jordània, Líban, l’Iraq i Turquia.

Atès que una intervenció militar a Síria tindria conse-
qüències irreparables per a la població civil, com ja va 
passar a l’Iraq, a l’Afganistan o recentment a Líbia, i 
que a més a més podria tenir un efecte en cadena a la 
ja complicada situació a l’Orient Mitjà.

Atès que la carta de les NNUU en el seu articulat 
afirma: «els membres de la Organització, en les se-
ves relacions internacionals, s’abstindran de recórrer a 
l’amenaça o l’ús de la força contra la integritat territo-
rial o la independència política de qualsevol estat o en 
qualsevol altra forma incompatible amb els propòsits 
de les NNUU» i entenent que les relacions internaci-
onals s’han de basar en el respecte entre els pobles, el 
desarmament i la contenció de l’ús de la força com a 
instrument de resolució dels conflictes.

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) La seva solidaritat amb el poble sirià que pateix des 
de fa dos anys una guerra civil i que ha suposat més de 
100.000 víctimes mortals i més de 6 milions de des-
plaçats i refugiats.

b) Que la solució a la guerra civil a Síria ha de passar 
per un alto el foc per ambdues parts, tant el govern 
d’Al Assad com els rebels, i per suposat per la no inter-
venció militar estrangera. En aquest sentit, cal esgotar 
la via diplomàtica i el diàleg per tal de trobar una solu-
ció pacífica al conflicte tal i com ha demanat el Secre-
tari General de les Nacions Unides.

c) La necessitat de la destrucció de tot l’arsenal a nivell 
mundial de les armes de destrucció massiva, tant nu-
clears como químiques i bacteriològiques.

d) El seu suport a totes les mobilitzacions de la socie-
tat civil en contra d’aquest atac imperialista contra Sí-
ria i exigeix una solució pacífica del conflicte i per la 
pau entre els pobles.
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2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal 
que: 

a) Exhorti, en els òrgans pertinents, a signar la Con-
venció sobre Armes Químiques de 1997 a tots els paï-
sos que encara no ho hagin fet, entre ells Síria o Israel.

b) Exigeixi que un òrgan neutral faci una verificació 
imparcial de l’ús que s’ha fet d’armes químiques a Sí-
ria, per tal que els seus autors, siguin quins siguin, as-
sumeixin la responsabilitat penal per aquests actes cri-
minals.

c) No només no participi en aquesta intervenció mili-
tar, sinó que no permeti l’ús de les seves bases militars 
ni el seu espai aeri a cap país que pretengui atacar a 
Síria.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu; Sara Vilà Galan, Lo-
rena Vicioso Adria, diputades, del GP d’ICV-EUiA

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
subcomissió de funció pública i organització 
de l’Administració
Tram. 251-00003/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 38056 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 11.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 53 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de creació d’una subcomissió.

Exposició de motius

La situació de la Funció Pública a Catalunya és mo-
tiu de preocupació continuada, per diferents situacions 
prou conegudes.

Per un cantó hem assistit a contínues retallades sala-
rials i d’altres condicions laborals. Per un altre, s’han 
pres decisions genèriques o puntuals sobre l’estructura 
de les plantilles, tant en l’administració de la Gene-
ralitat com en el seu sector públic, que han repercu-
tit fortament sobre una administració que hores d’ara 

sembla menys ben preparada per respondre a les ne-
cessitats de la ciutadania, que en aquest temps de crisi 
requereix encara més el suport dels seus poders i ser-
veis públics.

La ubicació dels debats sobre la funció pública en 
una comissió amb tantes matèries com és la Comissió 
d’Afers Institucionals fa difícil poder oferir un temps 
específic i regular cap a una matèria de gran rellevàn-
cia i que requereix de debats molt tècnics.

Proposta de creació d’una subcomissió

Es proposa crear una subcomissió sobre Funció Públi-
ca i Organització de l’Administració, que pugui entrar 
en profunditat a avaluar la situació actual dels treba-
lladors públics i l’estructura de l’administració a Ca-
talunya, i a debatre i aprovar si s’escau propostes de 
millora en aquests àmbits.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
energètica
Tram. 300-00090/10

Presentació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41097 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president 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 23 i 24 d’oc-
tubre de 2013.

– Sobre pobresa energètica.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
democràtica de convocar un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 300-00091/10

Presentació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 41164 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
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 23 i 24 d’octubre.

– Sobre la necessitat democràtica de convocar un refe-
rèndum d’autodeterminació.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre l’activitat de la 
Comissió Bilateral GeneralitatEstat
Tram. 300-00092/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41172 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

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 substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 
d’octubre de 2013.

Sobre l’activitat de la Comissió bilateral Estat-Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el futur dels 
mitjans públics audiovisuals
Tram. 300-00093/10

Presentació
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 41174 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
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 23 i 24 d’octubre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte el futur dels mitjans públics audiovisuals de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les noves con
dicions del Fons de liquiditat autonòmic
Tram. 300-00094/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41176 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

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 
23 i 24 d’octubre.

– Quin és el capteniment del Govern davant les noves 
condicions comunicades pel Govern de l’Estat en rela-
ció amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i els 
mecanismes de pagament a proveïdors?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a fer front als impagaments que patei
xen els centres concertats d’educació i de 
sanitat, els proveïdors i les entitats del ter
cer sector
Tram. 300-00095/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 41178 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artícu lo 138 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente interpelación al Govern para que sea sus-
tanciada en el Pleno que tiene que celebrarse los próxi-
mos días 23 y 24 de octubre de 2013.

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Gene-
ralitat para hacer frente a los impagos que están su-
friendo los centros concertados del sector de la edu-
cación y la sanidad, así como los proveedores y las 
entidades del tercer sector?

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2013

Albert Rivera Díaz
Presidente del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra 
la pobresa i l’afavoriment de la inclusió so
cial
Tram. 300-00096/10

Presentació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 41179 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.10.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix 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 23 i 24 d’octubre de 2013.

– El capteniment del Govern envers les polítiques 
adreçades a la lluita contra la pobresa i afavorir la in-
clusió social.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Ins titucio
nals
Tram. 410-00001/10

Substitució temporal de membres

Reg. 38100 / Coneixement: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 11.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que el diputat Daniel Fer-
nández González ha estat substituït pel diputat Ferran 
Pedret i Santos com a membre de la Comissió d’Afers 
Institucionals, als efectes exclusius de la tramitació de 
la Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries (tram. 202-00018/10).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
54/X, sobre la rehabilitació de l’Escola Pau 
Casals, de Rubí
Tram. 290-00037/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 37903 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00037/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 54/X, 
sobre la rehabilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí

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 54/X, sobre la reha-



21 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 169

4.50.01. INFORMACIó 39

bilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí (núm. tram. 
290-00037/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament durà a terme les in-
versions a Rubí d’acord amb la programació de l’oferta 
educativa, que tindrà en compte les necessitats d’esco-
larització i les prioritats de la població que es posin de 
manifest a la comissió mixta constituïda per represen-
tants municipalistes i el Departament d’Ensenyament.

D’altra banda, l’Escola Pau Casals de Rubí, té assigna-
da una dotació de la categoria laboral de tècnic/a es-
pecialista d’educació infantil, la qual està ocupada per 
una treballadora laboral temporal des de l’1 de setem-
bre de 2013.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
58/X, sobre la construcció del nou centre de 
l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 290-00041/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37904 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00041/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 58/X, 
sobre la construcció del nou centre de l’Escola Ange-
leta Ferrer, de Mataró.

Comissió Competent

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 58/X, sobre la cons-
trucció del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de 
Mataró (núm. tram. 290-00041/10), us informo del se-
güent:

El Departament d’Ensenyament, a l’hora d’establir 
l’oferta inicial en un municipi ha de garantir «el dret 
a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els drets 
individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els 
tutors. Aquesta programació ha de garantir la qualitat 
de l’educació [...]. El Departament, en el marc de la 
programació educativa, ha de determinar periòdica-
ment l’oferta de llocs escolars tenint en compte l’oferta 
existent de centres públics i centres privats concertats. 
A partir d’aquesta programació, correspon al Depar-
tament establir nous llocs escolars del Servei d’Educa-
ció de Catalunya [...] tenint en compte les disposicions 
pressupostàries.», tal com s’especifica en l’article 44 
de la LEC.

L’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Ensenya-
ment acorden que la millor solució per al municipi i 
per a la comunitat educativa de l’escola Angeleta Fer-
rer és ubicar la nova escola a l’antiga fàbrica de paper 
de Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Xurruca de 
Mataró, que s’ha de rehabilitar.

El calendari d’aquesta actuació dependrà de les dispo-
nibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 66/X, 
sobre la construcció del submarí Ictineu 3
Tram. 290-00047/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38866 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00047/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 66/X, 
sobre la construcció del submarí Ictineu 3.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 66/X, sobre la 
construcció del submarí Ictineu 3 (núm. tram. 290-
00047/10), us informo del següent:

Des de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ s’ha 
donat suport al projecte «Submarí Ictineu 3» a través 
de programes i serveis de suport a l’R+D durant tota la 
fase de desenvolupament.

El projecte Ictineu 3 és un projecte de recerca indus-
trial de gran envergadura dins del camp de les tecno-
logies navals per al disseny i construcció d’un submarí 
civil tripulat, de nova generació, que permet operar de 
mode segur i eficient fins a una profunditat de 1200m, 
i amb una tripulació de tres persones.

El projecte d’R+D cooperatiu ha estat recolzat per  
ACCIÓ a través del Programa de Nuclis l’any 2009, ha 
centrat la investigació en diferents camps relacionats 
amb la tecnologia submarina buscant sinergies amb 
altres sectors punters com l’aeroespacial i l’automoció 
del futur, per tal de compartir tecnologies d’última ge-
neració i transferir-les en ambdós sentits.

El Govern de la Generalitat a través dels seus Departa-
ments ha donat suport al desenvolupament del projecte 
(716.983,94 euros a través de la Direcció General d’In-
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dústria i 100.000 euros Departament de Medi Ambient). 
També s’ha donat suport en les negociacions amb la 
UE (a través del aleshores Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca), per aconseguir que un vaixell pes-
quer dels programes europeus de renovació de flotes i 
desballestament pogués ser salvat per convertir-se en 
la nau nodrissa de l’Ictineu.

Destacar també que l’empresa ha complementat els 
ajuts i suports rebuts a través de la Generalitat de Ca-
talunya amb altres ajuts públics d’R+D atorgats per 
l’Administració Central amb 591.067,59 euros.

En total el suport públic al projecte Ictineu ha suposat 
un valor superior als 1,4 milions d’euros.

En l’actual fase de desenvolupament del producte i un 
cop fetes les primeres proves al mar (previstes per oc-
tubre 2013), el projecte entraria en la fase d’industria-
lització, explotació i comercialització.

Tal i com s’ha fet en les etapes anteriors del projec-
te empresarial, la Direcció General d’Indústria ofereix 
instruments als quals es pot acollir el projecte, en con-
currència competitiva, per a actuacions concretes com 
poden ser desenvolupaments lligats a la fase d’indus-
trialització o d’internacionalització del producte.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
76/X, sobre els aparcaments per a transpor
tistes a l’autopista AP7
Tram. 290-00057/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37806 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00057/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 76/X, 
sobre els aparcaments per a transportistes a l’autopis-
ta AP-7.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 76/X, sobre els apar-
caments per a transportistes a l’autopista AP-7 (núm. 
tram. 290-00057/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha dut a terme les gestions 
oportunes davant Acesa i la Subdelegació del Govern 
en les Societats Concessionàries d’Autopistes Nacio-

nals de Peatge per tal de donar compliment a la Re-
solució.

Així mateix, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra dóna resposta als problemes de seguretat 
ciutadana que es produeixen en l’àmbit de la mobilitat 
de la xarxa viària. El treball que es realitza en aquesta 
via és des de una doble perspectiva:

En l’àmbit de prevenció, l’objectiu principal és ser pre-
sents i visibles a l’interior de les diferents àrees de ser-
vei, àrees de descans i zones d’estacionament de ve-
hicles, amb l’objectiu de reduir l’activitat delictiva en 
aquestes zones i augmentar la sensació de seguretat 
entre els usuaris d’aquesta via.

Durant l’època d’estiu es produeix un increment de la 
presència policial per part de les dotacions de segure-
tat ciutadana.

En aquest àmbit destaca l’actuació coordinada que re-
alitzen diferents serveis policials en el marc del Pro-
grama Operatiu Específic Pista que, precisament, té 
per objectiu prevenir la comissió d’il·lícits penals en 
contra el patrimoni que es produeixen en els princi-
pals corredors de transport rodat de mercaderies i de 
viatgers.

Des de l’àmbit de la investigació, diferents serveis 
policials investiguen i analitzen tots els fets delictius 
que es produeixen en aquesta via de comunicació amb 
l’objectiu d’identificar o detenir els responsables i re-
duir així l’acció delictiva, especialment pel que fa als 
delictes que es produeixen amb més freqüència, que 
són els furts, els robatoris a interior de vehicle i els ro-
batoris amb violència i intimidació.

Destacar finalment la creació d’unitats especialitza-
des, les anomenades Unitats Operatives de Mobilitat, 
concebudes amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència 
en la lluita contra l’activitat delictiva a la xarxa viària.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
79/X, sobre la reducció del preu del peatge 
de l’autopista C32 sud i els túnels del Garraf
Tram. 290-00060/10

Sol·licitud de pròrroga

Reg. 37804 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
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que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució amb número de tra-
mitació 290-00060/10, sobre la reducció del preu del 
peatge de l’autopista C-32 sud i els túnels del Garraf, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 37804).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 19.11.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 39127 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm.  resolució:  290-00060/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 79/X, 
sobre la reducció del preu del peatge de l’autopista 
C-32 sud i els túnels del Garraf.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 79/X, sobre la reduc-
ció del preu del peatge de l’autopista C-32 sud i els tú-
nels del Garraf (núm. tram. 290-00060/10), us remeto 
a la resposta donada per a la pregunta oral al Ple amb 
número de tramitació 310-00140/10.

Barcelona, 10 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
92/X, per la qual s’impulsa la creació del 
Fons social d’habitatges de Catalunya
Tram. 290-00073/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 37805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució amb número de tra-
mitació 290-00073/10, per la qual s’impulsa la creació 
del Fons social d’habitatges de Catalunya, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 37805).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 19.11.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38095 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. Resolució: 290-00073/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 92/X, 
per la qual s’impulsa la creació del Fons social d’habi-
tatges de Catalunya.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 92/X, per la qual 
s’impulsa la creació del Fons social d’habitatges de 
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Catalunya (núm. tram. 290-00073/10), us informo del 
següent:

El Govern de la Generalitat, el passat mes de febrer, va 
presentar les línies bàsiques del nou Pla per al dret a 
l’habitatge. Entre les mesures del nou Pla s’estableixen 
incentius per a la posada en lloguer d’habitatges buits 
i de la constitució del Fons d’habitatges destinats a llo-
guer social.

Entre els treballs per a desenvolupar aquest Fons d’ha-
bitatges, des del passat mes de març la Generalitat de 
Catalunya ha mantingut converses i reunions de tre-
ball amb la direcció de la SAREB i de totes les entitats 
financeres amb l’objectiu de reclamar la cessió de part 
dels seus habitatges i destinar-los a programes socials, 
posant aquests habitatges en lloguer assequible.

Així mateix, el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, per a incentivar que les entitats financeres posin 
al mercat de lloguer els habitatges que disposen des-
habitats, ha iniciat la tramitació d’un impost que gravi 
els habitatges buits de les entitats financeres.

Barcelona, 3 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
102/X, sobre el pagament al Consell Comar
cal del Garraf dels imports pendents en con
cepte de beques de menjador i transport es
colar col·lectiu
Tram. 290-00082/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 38311 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00082/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 102/X, so-
bre el pagament al Consell Comarcal del Garraf dels 
imports pendents en concepte de beques de menjador i 
transport escolar col·lectiu.

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 102/X, sobre el pa-
gament al Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menjador i trans-
port escolar col·lectiu (núm. tram. 290-00082/10), us 
informo del següent:

Des del mes de gener del 2012, el Departament d’En-
senyament ha prioritzat els pagaments que, amb perio- 

dicitat mensual, ha anat efectuant al consell comarcal 
del Garraf per a transport i menjador escolars.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
103/X, sobre la implantació de la jornada in
tensiva als instituts d’educació secundària el 
curs 20122013
Tram. 290-00083/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38312 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00083/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 103/X, 
sobre la implantació de la jornada intensiva als insti-
tuts d’educació secundària el curs 2012-2013.

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 103/X, sobre la 
implantació de la jornada intensiva als instituts d’edu-
cació secundària el curs 2012-2013 (núm. tram. 290-
00083/10), us informo del següent:

Pel que fa a establir els mecanismes d’avaluació ade-
quats i suficients per valorar la implantació de la jor-
nada intensiva a 379 instituts de secundària de Catalu-
nya en el curs 2012-2013, us informo del següent:

Els objectius generals de la jornada contínua, en ter-
mes de millora de resultats acadèmics, de la convivèn-
cia i de l’absentisme, seran avaluats per part de la Ins-
pecció d’Educació.

Les estratègies que els centres han aplicat arran de la 
implementació de la jornada contínua i els recursos or-
ganitzatius utilitzats són objecte d’anàlisi en l’actualitat.

El Departament d’Ensenyament ha creat un grup de 
treball integrat per un director o directora d’insti-
tut que està implementant la jornada contínua en ca-
dascun dels Serveis Territorials d’Ensenyament, jun-
tament amb els subdirectors generals de Suport als 
Centres Públics i d’Ordenació Curricular, un inspec-
tor d’Educació i d’altre personal tècnic de la Direcció 
General de Centres Públics i de la Direcció General 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Els objectius proposats per aquest grup de treball són iden- 
tificar i analitzar les mesures implementades en l’àmbit 
d’organització pedagògica, en l’àmbit d’organització i 
gestió de centre i en l’organització familiar i en l’entorn.
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Pel que fa a estudiar l’ampliació dels horaris de les bi-
blioteques escolars en aquells centres educatius en què 
s’estigui aplicant la jornada intensiva i, si s’escau, am-
pliar-los, us informo del següent:

Dins del protocol per a la sol·licitud de l’organització 
horària singular de la jornada contínua, els centres han 
presentat una proposta àmplia d’activitats extraesco-
lars que inclou, en la majoria de centres, el servei de 
biblioteca, per atendre els alumnes a la tarda i mante-
nir els centres oberts i amb activitat.

Pel que fa a informar la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats de l’estalvi en el menjador i el manteni-
ment de centres per l’aplicació de la jornada intensiva 
als instituts públics, us informo del següent:

L’impacte de la jornada contínua en l’horari extensiu 
del centre serà objecte d’estudi, un cop es disposi dels 
elements necessaris per poder fer-ne una valoració a 
mig termini.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
104/X, sobre el finançament de les llars d’in
fants municipals
Tram. 290-00084/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38313 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00084/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 104/X, so- 
bre el finançament de les llars d’infants municipals.

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 104/X, sobre el 
finançament de les llars d’infants municipals (núm. 
tram. 290-00084/10), us informo del següent:

D’acord amb la situació pressupostària actual, el De-
partament d’Ensenyament està treballant per garantir 
que les administracions locals continuïn rebent recur-
sos per ajudar al sosteniment del funcionament dels 
centres que imparteixen l’etapa educativa de 0 a 3 anys 
en els centres de titularitat de les corporacions locals.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
108/X, sobre la construcció de l’escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 290-00088/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38314 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00088/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 108/X, 
sobre la construcció de l’escola Els Quatre Vents, de 
Canovelles.

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 108/X, sobre la cons-
trucció de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles 
(núm. tram. 290-00088/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha encarregat a Infra-
estructures.cat la redacció de la licitació per a la re-
dacció del projecte de la nova escola. L’anunci de lici-
tació establirà el calendari de la redacció. Per tant, les 
obres no es podran iniciar fins que el projecte estigui 
redactat.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
109/X, sobre l’inici de les obres de construc
ció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 290-00089/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38315 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00089/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 109/X, 
sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut del 
barri de Cappont, de Lleida.

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 109/X, sobre l’inici 
de les obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida (núm. tram. 290-00089/10), us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament té prevista, en la pla-
nificació escolar, aquesta actuació. La creació d’un 
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nou institut al barri de Cappont de la ciutat de Lleida 
es durà a terme en el moment que convingui per les 
necessitats d’escolarització.

En aquests moments, tots els alumnes d’educació se-
cundària del barri de Cappont de la ciutat de Lleida 
estan escolaritzats i l’oferta és suficient.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
110/X, sobre la modificació de la decisió del 
Govern de l’Estat d’aplicar l’impost sobre el 
valor afegit a l’educació de la infància i la jo
ventut
Tram. 290-00090/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38316 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00090/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 110/X, 
sobre la modificació de la decisió del Govern de l’Es-
tat d’aplicar l’impost sobre el valor afegit a l’educació 
de la infància i la joventut.

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 110/X, sobre la mo-
dificació de la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar 
l’impost sobre el valor afegit a l’educació de la infàn-
cia i la joventut (núm. tram. 290-00090/10), us infor-
mo del següent:

Les gestions davant el Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques no corresponen al Departament 
d’Ensenyament.

Pel que respecta al Departament d’Ensenyament, cal 
remarcar que l’article 9 del Decret 102/2010, de 3 
d’agost, d’autonomia dels centres educatius, ja reco-
neix el caràcter educatiu de les activitats extraescolars, 
incloses les del migdia, atès que estableix que l’oferta 
i el contingut d’activitats escolars complementàries ha 
de ser coherent amb els objectius educatius establerts 
en el projecte educatiu del centre i han de contribuir a 
facilitar-ne l’assoliment. Així mateix, explicita que el 
contingut de les activitats extraescolars que s’ofereixin 
a través del centre ha de ser compatible amb els objec-
tius educatius establerts en el projecte educatiu.

També el Decret 160/1996 de 14 de maig, que regula 
el servei escolar de menjador en els centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, 

estableix que la prestació d’aquest servei requereix 
l’existència d’un pla de funcionament aprovat pel Con-
sell Escolar. Aquest pla ha d’establir la incardinació 
del servei de menjador en el projecte educatiu de cen-
tre. En aquest sentit, la prestació del servei escolar de 
menjador és una activitat complementària a l’activitat 
docent i es considera una activitat educativa.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
120/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis
calització 25/2012, referent a la societat 
Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, cor
responent al 2009 i el 2010
Tram. 290-00095/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37908 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00095/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 120/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2012, 
referent a la societat Agència de Patrocini i Mecenat-
ge, SA, corresponent al 2009 i el 2010.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 120X, per la qual s’aprova l’Informe de 
fiscalització 25/2012, referent a la societat Agència de 
Patrocini i Mecenatge, SA, corresponent al 2009 i el 
2010 (núm. tram. 290-00095/10), us informo, amb el 
document annex, de les actuacions que s’han portat a 
terme.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent:

Respecte les recomanacions realitzades per la Sindi-
catura de Comptes en el seu informe de fiscalització 
25/2012, el Govern informa al Parlament que tal i com 
va exposar en les al·legacions i observacions trameses 
per la Direcció General del Patrimoni de la Generali-
tat de Catalunya amb data 17 de desembre de 2012, el 
Govern està d’acord en les recomanacions exposades 
per la Sindicatura de Comptes, tot i que s’hauria d’ha-
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ver tingut en compte que la societat ja estava en procés 
de liquidació.

Tanmateix, el Govern recull les recomanacions gene-
rals elaborades per la Sindicatura de Comptes aplica-
bles a altres societats públiques de Catalunya.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Control del compliment de la Resolució 
121/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis
calització 30/2012, sobre el Departament de 
la Presidència, concepte pressupostari 227, 
«Treballs per altres empreses», correspo
nent al 2010
Tram. 290-00096/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37909 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00096/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 121/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2012, 
sobre el Departament de la Presidència, concepte 
pressupostari 227, Treballs per altres empreses, cor-
responent al 2010.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 121X, per la qual s’aprova l’Informe de 
fiscalització 30/2012, sobre el Departament de la Pre-
sidència, concepte pressupostari 227, Treballs per al-
tres empreses, corresponent al 2010 (núm. tram. 290-
00096/10), us informo, amb el document annex, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
del següent:

El dia 20 de novembre de 2012 es va aprovar l’informe 
de fiscalització que ens ocupa. En l’apartat de les con-
clusions s’hi fan una sèrie d’observacions i recomana-
cions producte d’aquesta fiscalització.

– La Generalitat formalitza mitjançant nombrosos 
contractes menors per la seva quantia individual la 
contractació d’advocats externs per a la defensa jurídi-
ca de l’Administració. El Departament de la Presidèn-

cia considera cada encàrrec com un objecte contractual 
i, per tant, un contracte diferenciat.

La Sindicatura considera que els contractes externs re-
alitzats tenen un fil conductor per la seva matèria (ur-
banisme, matèria sancionadora, etc.) que permetria un 
licitació en la qual es respectessin els elements singu-
lars de cada encàrrec.

En aquest sentit, es fa constar que examinats els arxius 
corresponents als anys 2010 i 2011 i 2012, es reflecteix 
que s’han contractat les externalitzacions següents:

– Any 2010: 90 expedients
– Any 2011: cap expedient
– Any 2012: 4 expedients

D’aquesta informació es desprèn que la tendència és a 
rebaixar substancialment els encàrrecs externs, ja que 
tal com s’ha pogut constatar, s’ha passat de 90 expedi-
ents en el 2010 a 4 en el 2012.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Control del compliment de la Resolució 
123/X, sobre els deutes de l’Agència Catala
na de Cooperació al Desenvolupament i so
bre la política de cooperació al desenvolu
pament
Tram. 290-00103/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 37910 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00103/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 123/X, 
sobre els deutes de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Des envolupament i sobre la política de cooperació al 
desenvolupament.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 123X, sobre els deutes de l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament i sobre la po-
lítica de cooperació al desenvolupament (núm. tram. 
290-00103/10), us informo, amb el document annex, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Fascicle segon
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Annex

En relació amb l’esmentada Resolució informem del 
següent:

Al llarg de l’exercici pressupostari 2013, s’ha fet un 
important esforç per a la reducció del deute de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb 
les ONGD.

Els criteris de pagaments segueixen un sistema de pre-
lació objectiu en funció de la data d’entrada a registre 
del document d’acceptació de la subvenció. Establer-
ta aquesta, els pagaments es realitzen en la seva tota-
litat i a raó d’un pagament per entitat. S’ha informat 
d’aquests criteris a les entitats interessades, així com 
dels pagaments, en la mesura en què es van efectuant.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment ha previst expressament en les novacions modi-
ficatives dels convenis dels Programes de cooperació i 
solidaritat internacional la possibilitat que les ONGD 
puguin incorporar les despeses bancàries i de gestió a 
les justificacions econòmiques corresponents als anys 
2011 i 2012.

També s’inclouen com a despeses elegibles i a càrrec 
de la subvenció de l’Agència, les despeses d’assessoria 
jurídica o financera, les despeses notarials i registrals 
i les despeses pericials i d’administració. En ambdós 
casos, les despeses es poden haver contractat amb an-
terioritat o amb posterioritat a la signatura del nou 
conveni i han d’estar directament relacionades amb 
el Programa subvencionat i ser indispensables per a la 
seva preparació o execució.

El Govern de Catalunya ha reafirmat reiteradament el 
seu compromís amb la política de cooperació i així es 
reconeix en l’Avantprojecte de Llei de l’Acció exterior 
de Catalunya i la Llei 26/2001 de cooperació al desen-
volupament.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Resolució 
235/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis
calització 35/2012, sobre el retiment de 
comptes dels partits polítics i de les asso
ciacions i fundacions vinculades, correspo
nent al 2010 i al 2011
Tram. 290-00198/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 38843 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Núm. resolució: 290-00198/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 235/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2012, 
sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de 
les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
al 2010 i al 2011.

Comissió Competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans

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 235/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 35/2012, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les as-
sociacions i fundacions vinculades, corresponent al 
2010 i al 2011 (núm. tram. 290-00198/10), us informo, 
amb el document annex facilitat pel director general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, sobre l’estat de compli-
ment de les recomanacions.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Moció 13/X, 
sobre la creació d’ocupació i la lluita contra 
l’atur
Tram. 390-00013/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 38867 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. moció: 390-00013/10

Sobre: Control compliment de la Moció 13/X, sobre la 
creació d’ocupació i la lluita contra l’atur

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 13/X, sobre la creació d’ocu-
pació i la lluita contra l’atur (núm. de tram. 390-
00013/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a exercir al màxim nivell 
la mediació i la intervenció com a autoritat laboral de 
Catalunya per a minimitzar els efectes sobre l’atur dels 
expedients de regulació d’ocupació:

1r. El posicionament del Govern pel que fa a la infor-
mació sobre els expedients de regulació d’ocupació 
és de total transparència i de recolzament a les parts, 
i així se seguirà actuant. Així, en el propi imprès de 
comunicació dels expedients elaborat per la Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 
(DGRLiQT) s’inclou un recordatori a les empreses sol-
licitants i als treballadors informant dels mecanismes 
a disposició de les parts per a la garantia i efectivitat 
del procediment, com són les actuacions d’assistència 
per cercar solucions i el mecanisme de la mediació a 
petició de les parts, en el qual el mediador designat pot 
plantejar a les parts solucions alternatives a les inicial-
ment plantejades per tal d’afavorir les condicions per 
un acord i atenuar els acomiadaments o les seves con-
seqüències. Aquesta pràctica ha demostrat uns bons 
resultats, atesos els resultats d’expedients pactats que 
s’han obtingut.

Des de la DGRLiQT també es facilita la mediació 
quan aquesta és sol·licitada pel Jutjat mercantil compe-
tent en casos d’empreses en concurs.

2n. Una de les funcions de la Direcció General de la 
Inspecció de Treball (DGiT) és la direcció i supervi-
sió tècnica de les actuacions inspectores, atribuïda per 
article 103 del Decret 352/2011, de 7 de juny, de re-
estructuració del Departament d’Empresa I Ocupa-
ció. Per poder exercir aquesta funció i millorar les se-
ves actuacions la Inspecció té com a eina fonamental 

la possibilitat d’establir instruccions, criteris tècnics, 
operatius i de funcionament intern, previstos a l’article 
106 del mateix text.

En ús d’aquestes competències, la DGiT va emetre el 
Criteri Tècnic 1/2013 sobre contingut de l’informe de 
la Inspecció de Treball en els expedients de regula-
ció d’ocupació, de data 25 de gener de 2013, ja que va 
veure la necessitat d’unificar i homogeneïtzar l’actua-
ció inspectora en aquesta matèria, i, particularment, 
el contingut dels informes, de tal manera que es do-
nen les pautes d’actuació per cada tipus d’expedient 
de regulació d’ocupació: acomiadaments col·lectius, 
de suspensió i reducció de jornada, força major i els 
expedients de regulació d’ocupació del sector públic. 
En concret, i pel que fa al període de consultes, el cri-
teri tècnic estableix que l’informe haurà de verificar 
que s’ha acomplert allò que estableix l’article 7 respec-
te al període de consultes. Això implica la verificació 
d’aspectes com la duració, el número de reunions, etc. 
Però dins l’article 7 s’inclou també l’obligació de ne-
gociar de bona fe. En conseqüència, aquest és també 
un dels extrems sobre el que ha de pronunciar-se l’in-
forme. Així mateix, a l’article 11 del Reglament s’es-
tableix també que, quan les parts hagin arribat a un 
acord, la Inspecció verifiqui que no concorre frau, dol, 
coacció o abús de dret, i el criteri recull la necessitat 
de verificar aquest extrem.

En tot cas, cal reiterar que la funció ordinària de la 
Inspecció de Treball és la de vetllar perquè no es pro-
dueixi cap vulneració dels drets dels treballadors, ja 
que és aquesta, l’activitat quotidiana i la seva raó de 
ser, i així ho continuarà fent.

3r. En compliment de la Moció 13/X del Parlament de 
Catalunya sobre la creació d’ocupació i la lluita contra 
l’atur, s’informà al Ple del Consell de Relacions La-
borals de 22 de juliol de 2013 dels acords assolits per 
part de la Comissió de Convenis Col·lectius i de la Co-
missió de Seguiment de la Contractació Laboral del 
Consell de contemplar en el Pla de Treball del Consell 
de Relacions Laborals per al 2013 com a objectiu de 
les dues comissions, l’anàlisi de la reforma laboral, tal 
i com estableix la Moció parlamentària.

Igualment, es va informar de la constitució d’un grup 
tècnic dirigit a portar a terme aquesta anàlisi dels efec-
tes que ha produït la reforma laboral sobre l’ocupació, 
integrat per les persones que representen cadascuna de 
les organitzacions sindicals i empresarials que formen 
part de les dues comissions mencionades.

El 26 de setembre de 2013 es va portar a terme la pri-
mera reunió del Grup tècnic d’anàlisi de la reforma la-
boral creat per la Comissió de Convenis Col·lectius i 
la Comissió de Seguiment de la Contractació Laboral 
del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, amb 
assistència de persones representants de cadascuna de 
les organitzacions empresarials i sindicals i de l’Ad-
ministració integrades al Consell. Així mateix, es va 
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acordar iniciar una fase de recollida d’informació, pas 
previ i necessari per a poder efectuar una valoració de 
la reforma, i a partir de les dades de què es disposi es 
passarà a definir quins continguts poden ser objecte de 
valoració per part dels agents socials i l’Administració. 
En aquest sentit es pretén valorar tant la Llei 3/2012, 
de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat de treball com el RDL 4/2013, de mesures de 
suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la 
creació d’ocupació, amb mesures destinades a impul-
sar la contractació i l’autoocupació juvenil.

4rt. Els eixos principals de la reforma, centrats en la 
flexibilitat interna de les empreses, com a recurs al-
ternatiu als acomiadaments, en la millora de l’ocupa-
bilitat dels treballadors (nous drets de formació), i en 
la consecució d’una nova estructura de la negociació 
col·lectiva que ajudi a les empreses a adaptar les seves 
condicions a les exigències del mercat han suposat un 
canvi important en la manera d’entendre les relacions 
laborals, que requerirà més recorregut per poder exa-
minar els seus efectes. De fet, de ben segur que moltes 
empreses han assegurat la seva viabilitat com a conse-
qüència de les mesures de flexibilitat que s’han pogut 
implantar i que, en molts casos, han suposat el mante-
niment del projecte empresarial en un entorn de crisi 
econòmica d’una gravetat sense precedents en els dar-
rers temps.

No obstant, cal realitzar un seguiment acurat de l’apli-
cació de la reforma i propiciar una acord polític i social 
del més ampli abast que valori l’oportunitat de realit-
zar els ajustos necessaris per tal d’adaptar els canvis 
normatius a la conjuntura actual i les seves concretes 
necessitats, entre les quals destaca l’atur juvenil.

5è. Durant aquest any 2013 el Govern destinarà més 
de 480 milions d’euros a la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, pressupost que no ha disminuït. Pel 
que fa a l’àmbit legislatiu, s’ha iniciat la tramitació de 
la Llei marc de la protecció social, que pretén blindar 
el nostre estat del benestar social i prioritzar el mante-
niment de la cohesió social del país en l’actual context.

En el marc de l’Acord marc de col·laboració entre Ge-
neralitat i ens locals, es dotarà el món local amb més 
de 183 milions per finançar serveis socials, lluita con-
tra la pobresa així com a programes de reforç de la co-
hesió social i promoció de la igualtat.

D’altra banda, aquest 2013 es preveu que finalitzarà 
l’elaboració del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya que inclourà un cop revisades i actualitza-
des les mesures previstes al document de lluita contra 
la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya que 
formaran l’eix central del pla d’acció.

Aquest Pacte ha de permetre tenir un bon full de ruta 
per a disminuir el risc de pobresa a Catalunya, espe-
cialment quan l’economia es recuperi i es puguin des-
tinar més recursos públics a aquest objectiu de país.

En relació a al renda mínima d’inserció s’ha d’indicar 
que des d’aquesta Direcció General d’Economia Soci-
al i Cooperativa i Treball Autònom (DGESCTA) està 
elaborant les reformes necessàries de la RMI encami-
nades a l’objectiu d’inserir social i laboralment a les 
persones en risc o exclusió social, en base a desenvolu-
par un conjunt de mesures de suport en tots els àmbits 
necessaris: socials, educatius, habitacionals i d’ocupa-
ció que aniran acompanyats d’una renda de subsistèn-
cia per tal de fer possible la seva inserció.

El Programa de la renda mínima d’inserció va néixer 
l’any 1990. L’objectiu general inicial era pal·liar situa-
cions de pobresa i d’exclusió social, preparant aques-
tes persones per a la inserció al mercat de treball. En 
cap cas pretenia ser un salari social sense cap tipus de 
contraprestació sinó una renda condicionada al com-
pliment d’unes mesures per assolir la inserció social 
i/o laboral. Això es materialitzar en la Llei 10/1997, de 
3 de juliol. Actualment malgrat la filosofia de la Llei, 
s’ha convertit, pràcticament, en un salari social sense 
contraprestació d’inserció laboral.

Darrerament s’han produït canvis socials i estructu-
rals, que juntament amb l’increment espectacular de 
les taxes d’atur, han fet que l’RMI hagi servit única-
ment per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida 
i no amb l’objectiu d’assolir la inserció sociolaboral, 
que, de fet, és l’objectiu final d’aquest programa. Cal 
dir que l’Estat restringeix l’accés a les prestacions per 
desocupació, limitant-les i reduint-les, passant la res-
ponsabilitat de donar cobertura a les persones que han 
esgotat aquestes prestacions a les Comunitats Autòno-
mes mitjançant les rendes mínimes d’inserció o salaris 
socials, amb càrrec als seus propis pressupostos.

D’altra banda, des de la DGESCTA, que és competent 
en matèria d’empreses d’inserció laboral, competèn-
cia regulada per la Llei 27/2002, de 20 de desembre, 
sobre mesures legislatives per a regular les empreses 
d’inserció sociolaboral, està previst novament mesures 
per a la contractació de persones en risc d’exclusió que 
estan a l’atur (col·lectiu que determina l’article 2.2 de 
la llei esmentada), mitjançant la convocatòria de dos 
programes de subvencions adreçades a aquestes em-
preses (que fan el trànsit del treballador cap a l’empre-
sa ordinària) per a la contractació de persones que es 
trobin en aquesta situació així com dels professionals 
tècnics d’acompanyament a la inserció i a la producció 
que els fan l’acompanyament laboral en el seu itinerari 
d’inserció, mitjançant processos personalitzats i assis-
tits de treball remunerat, formació en lloc de treball i 
d’habituació social i laboral.

L’execució d’aquesta mesura ve condicionada al fet de 
disposar de disponibilitat pressupostària, que ha de 
provenir del repartiment de recursos de la conferèn-
cia sectorial per part del Ministeri i el seu pagament 
estaria condicionat a l’efectiva tramesa dels fons per 
part de l’Estat.
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Pel que fa a l’apartat b) que insta a garantir unes políti-
ques actives d’ocupació que permetin millorar l’ocupa-
bilitat de les persones en situació d’atur:

1r. Tant per part del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) com per part del Departament d’Empresa i 
Ocupació en tots els fòrums existents de relació entre 
ambdós governs, s’ha exigit l’increment del pressupost 
destinat a les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) i 
retornar als pressupostos, com a mínim, del 2011. El 
dia 11 d’abril de 2013, la Conferència Sectorial va 
aprovar la distribució de fons a les comunitats autòno-
mes per a la realització de PAO, on el pressupost as-
signat i (pendent de transferir) per a Catalunya va estar 
lleugerament inferior al del 2012.

2n. El SOC ha dotat les seves 70 oficines de Treball 
d’una cartera de serveis bàsica que facilita la informa-
ció del mercat laboral, l’assessorament i l’orientació 
professional a totes les persones demandants d’ocupa-
ció. Aquests serveis s’adapten a les necessitats detecta-
des a partir del qüestionari d’ocupabilitat i de l’atenció 
personalitzada. La metodologia grupal, la introducció 
de canals no presencials d’assessorament i la traçabi-
litat de les actuacions realitzades amb les persones en 
demandants d’ocupació permet arribar a més persones 
en primera instància i fer una millor derivació a pro-
grames externs perquè siguin més eficients.

Tot i l’actual situació pressupostària, el Govern ha fet 
un esforç per reforçar el personal a les oficines de Tre-
ball. Així, des de mitjans de juny, es troben treballant 
a les oficines de Treball (OT) un total de 150 persones 
que estan realitzant tasques d’atenció personalitzada, 
de tutoria, i de seguiment individualitzat a les perso-
nes demandants d’ocupació que acudeixen a les ofici-
nes de Treball.

3r. Els serveis d’orientació, intermediació laboral i 
gestió de polítiques actives del SOC es presten amb 
mitjans propis i amb la col·laboració publico privada. 
El model ve definit en el Pla de desenvolupament de 
les polítiques actives (PDPA) aprovat pel Consell de 
direcció del SOC (CDSOC) i s’acabarà de concretar 
en la nova llei d’ocupació de Catalunya i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que en aquests moment s’es-
tà elaborant amb la participació dels agents socials i 
econòmics i les administracions locals. Així, mateix 
s’ha anat avançant a través d’acords de col·laboració 
amb les diputacions, i treballant amb l’Associació Ca-
talana de Municipis i comarques i la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya.

4rt. El Pla director del SOC és el PDPA 2012-2013. 
Aquest pla es basa en l’Estratègia catalana per a l’ocu-
pació 2012-2020, aprovada per Acord del Govern de la 
Generalitat el dia 20 de febrer de 2012. No obstant ai-
xò, el 19 de desembre de 2012, es va aprovar l’Acord de 
la X legislatura, Acord per a la transició nacional i per 
garantir l’estabilitat parlamentària del govern de Cata-
lunya que conté 60 mesures. El Govern es va compro-

metre en la mesura 16 a impulsar la Llei d’ocupació de 
Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En aquests moments s’està treballant en el sí del CD-
SOC els fonaments d’aquesta nova llei. Els membres 
del CDSOC són les organitzacions sindicals més re-
presentatives de Catalunya (CCOO i UGT); les or-
ganitzacions empresarials més representatives de 
Catalunya (Foment del Treball i PIMEC); i les orga-
nitzacions representatives de les administracions lo-
cals (Federació de Municipis i Associació de Munici-
pis i comarques). La Llei d’ocupació de Catalunya i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya contindrà els serveis 
i el catàleg que haurà d’oferir el sistema d’ocupació de 
Catalunya.

5è. Actualment s’està elaborant la llei que regirà el 
nou Servei d’Ocupació de Catalunya, en la que aquests 
principis rectors estan presents i en la que el paper del 
SOC es defineix com l’òrgan de Governança del Siste-
ma d’Ocupació de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a continuar poten-
ciant, per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i amb el consens dels agents socials i les asso-
ciacions de l’Administració local que en componen el 
consell de direcció, el pla de desenvolupament de polí-
tiques actives que estableix les actuacions territorialit-
zades, tenint en compte els territoris que mereixen una 
dedicació especial pel que fa a l’ocupació i el desen-
volupament local, incentivant projectes estratègics de 
futur com ara els d’emprenedoria en economia verda, 
els de recerca i innovació, els de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i els de serveis a les per-
sones i a la comunitat.

A través del CSOC i de la Comissió de seguiment del 
Consell de Direcció del SOC s’aconsegueix el consens 
dels agents econòmics i socials, així com de l’Admi-
nistració local pel que fa a les PAO, tenint en comp-
te els territoris que mereixen una dedicació especi-
al pel que fa a l’ocupació i el desenvolupament local, 
incentivant projectes estratègics de futur com ara els 
d’emprenedoria en economia verda, els de recerca i 
innovació, els de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, i els de serveis a les persones i a la co-
munitat.

Així es va elaborar el PDPA 2012-2013; i amb aquest 
procediment i consens s’elaborarà el PDPA dels pro-
pers anys.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a desenvolupar pro-
postes actives de política industrial seguint el progra-
ma europeu Research and Innovation Smart Specia-
lisation Strategy (RIS3), que estableix la metodologia 
per a potenciar l’activitat econòmica sobre la base del 
teixit productiu del territori, potenciant els projectes 
lligats a la mobilitat sostenible, la producció d’energies 
netes i la rehabilitació energètica d’edificis.
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El Govern ha constituït un grup de treball tècnic a ni-
vell interdepartamental en el que participen els De-
partaments d’Economia i Coneixement i Empresa i 
Ocupació que és responsable d’elaborar l’estratègia 
d’especialització intel·ligent per a Catalunya (RIS3).

L’enfocament del treball d’aquest grup preveu una es-
tratègia que, en línia amb els principis del document 
estratègic Catalunya 2020, inclou entre d’altres, la im-
pulsió d’una economia verda.

Aquest element juntament amb els principis guia de 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador con-
tinguts al document Horizon 2020 i recollits a nivell 
català, representen les línies bàsiques de l’estratègia 
RIS3 catalana.

Pel que fa la focalització sectorial de la RIS3 a Cata-
lunya, cal esmentar que dos dels àmbits sobre els que 
s’està treballant, energia i recursos i industries relacio-
nades amb la mobilitat sostenible, actuen directament 
sobre els sectors que s’esmenten a la moció 13/X.

Pel que fa a l’apartat e) que insta a donar suport actiu 
al Pacte per la indústria i impulsar que les propostes 
i els acords de consens que s’hagin debatut siguin re-
collits a l’Acord estratègic per a la reactivació econò-
mica, la creació de llocs de treball i la conservació de 
l’estat del benestar.

Catalunya, com la gran majoria d’economies occiden-
tals i més desenvolupades, ha anat patint un procés de 
reducció del pes de la capacitat manufacturera, com-
pensat en part pel creixement de les activitats vincu-
lades als serveis a la producció. Sense menystenir el 
paper que puguin continuar jugant activitats com els 
serveis a la producció o altres parts de la cadena de va-
lor com el disseny o la logística, cada cop sembla més 
clar que la sortida de la crisi no serà possible sense una 
recuperació de tot, o com a mínim una bona part, del 
pes que havia tingut la indústria manufacturera en el 
conjunt de l’economia. El sector industrial genera una 
dinàmica de recuperació i de reactivació de l’activitat 
més àgil que els altres sectors de l’economia, amb un 
impacte més evident en l’aturada de la destrucció de 
llocs de treball. Per tant, la indústria manufacturera és 
fonamental a l’hora de resoldre el problema d’ocupabi-
litat de bona part dels aturats que tenim a Catalunya.

Per això, les polítiques de manteniment i reactivació 
constitueixen una de les actuacions prioritàries del 
Govern en l’àmbit de la indústria. En particular, el Go-
vern està impulsant, a través de la Direcció General 
d’Indústria i ACCIÓ un programa de reactivació in-
dustrial que compta amb els següents elements:

– Detecció d’empreses industrials en situació de risc o 
oportunitat.

– Captació de projectes d’inversió a Catalunya

– Impuls de la reemprenedoria industrial

– Oportunitats i disponibilitat de sòl industrial urba-
nitzat per a la localització d’activitat al territori.

– Una estratègia de finançament orientada de manera 
preferent a la recuperació industrial.

– Aprofitament dels instruments de reindustrialització 
del Govern de l’Estat.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 14/X, 
sobre la situació del món local i la seva ca
pacitat de prestació de serveis
Tram. 390-00014/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 38106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.10.2013

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 presentació 
de l’informe de compliment de la moció 14/X, amb 
número de tramitació 390-00014/10, sobre la situació 
del món local i la seva capacitat de prestació de ser-
veis, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 7 d’octubre 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. 38106).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual fini-
rà el 26.11.2013, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2013.
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Control del compliment de la Moció 16/X, 
sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 390-00016/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 39128 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. moció: 390-00016/10

Sobre: Control compliment de la Moció 16/X, sobre 
les polítiques d’habitatge

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 16/X, sobre les polítiques 
d’habitatge (núm. de tram. 390-00016/10), us informo 
del següent: 

El passat 14 de maig es va aprovar la «Ley 1/2013, 
de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler so-
cial».

Aquesta llei preveu la suspensió immediata i per un 
termini de dos anys dels desnonaments de les famílies 
que es trobin en una situació d’especial risc d’exclusió, 
modifica la Llei Hipotecària i la normativa del mercat 
hipotecari, amb mesures com la limitació dels interes-
sos de demora, la seva no capitalització, millores en 
el procediment extrajudicial (com la celebració d’una 
única subhasta electrònica) o l’enfortiment en la inde-
pendència de les societats de taxació.

També recull diferents innovacions en la Llei d’Enju-
diciament Civil que afecten l’execució en general i hi-
potecària en particular, a les possibles condonacions 
posteriors, al dret a part de la revaloració, a la possibi-
litat d’apreciar l’abusivitat de determinades clàusules o 
al valor de taxació en les escriptures.

Així mateix, modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 
de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, tant pel que afecta a l’àm-
bit d’aplicació, com pel que fa a les característiques de 
les mesures que poden ser adoptades, fet que afecta el 
Codi de Bones Pràctiques.

Cal dir que aquesta nova norma, tot i ser un avanç en 
la protecció de les persones sobreendeutades, és insu-
ficient per resoldre la dramàtica situació que pateixen 
cada cop més famílies que no disposen de prou ingres-
sos per a poder pagar els seus deutes que es troben en 
situació de risc d’exclusió.

El Govern de la Generalitat reclama com a model el 
proposat pel Parlament de Catalunya en la Resolució 
722/2012 de 18 de juliol de 2012 (Proposició de Llei 

de mesures contra el sobreendeutament personal i fa-
miliar i de protecció davant de procediments d’execu-
ció hipotecària de l’habitatge habitual).

Des de la Generalitat es posa en valor la Resolució 722/IX 
del Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat i 
que preveu establir un sistema de segona oportunitat i de 
liquidació ordenada de deutes que permetés als deu-
tors de bona fe poder liquidar els seus deutes en un ter-
mini raonable i d’acord a las bases establertes por una 
Comissió de sobreendeutament.

Aquesta Proposició de Llei es troba a les Corts Espanyo-
les a l’espera de la seva tramitació Parlamentària i des 
de Catalunya en diverses ocasions s’ha reclamat la se-
va tramitació urgent.

Pel que fa a la constitució d’una comissió de sobreen-
deutament, el passat 17 de setembre el Govern de la 
Generalitat va acordar la creació de la Taula sobre des-
nonaments per tal de vehicular mesures urgents per a 
les persones afectades.

Aquest organisme incorpora tots els actors que han de 
treballar en la vehiculació de solucions urgents per als 
afectats per les execucions hipotecàries (Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, entitats del Tercer Sector, 
entitats municipalistes, entitats financeres i els Depar-
taments de Territori i Sostenibilitat, d’Economia i Co-
neixement, de Benestar Social i Família, d’Interior, 
d’Empresa i Ocupació i de Justícia).

D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, per a incentivar que les entitats financeres posin 
al mercat de lloguer els habitatges que disposen desha-
bitats, té en fase d’elaboració l’establiment d’un impost 
que gravi els habitatges buits de les entitats financeres.

Amb relació a noves convocatòries d’ajuts, el prop-
passat mes de maig es va fer pública, mitjançant la 
Resolució del Departament de Territori i Sostenibili-
tat TES/1101/2013, la convocatòria per a la concessió 
de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 
2013, que atén a noves sol·licituds 

Atesa l’actual situació en què es prioritzen les políti-
ques socials i que el Govern de l’Estat no ha desen-
volupat el «Plan Estatal de fomento del alquiler de vi-
vienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas, 2013-2016, aprobado mediante 
Real Decreto 223/2013, de 5 de abril» no es podrà fer 
pública una convocatòria d’ajuts a la rehabilitació du-
rant aquest 2013.

Barcelona, 10 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 17/X, 
sobre la reforma del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 390-00017/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 38865 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. moció: 390-00017/10

Sobre: Control compliment de la Moció 17/X, sobre la 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 17/X, sobre la reforma del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (núm. de tram. 390-
00017/10), us informo del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a redefinir –tot i que el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a servei 
públic, ha de garantir l’atenció de tots els usuaris en 
condicions d’igualtat– els col·lectius d’atenció priori-
tària que s’adeqüin més a la realitat de la demanda 
d’ocupació i millorar el sistema de classificació de la 
demanda d’ocupació per a facilitar que el SOC presti 
un servei més adequat a les necessitats de cada perso-
na i de cada col·lectiu.

El SOC ha acabat d’implantar en el conjunt de les se-
ves 70 oficines una nova metodologia d’atenció i clas-
sificació de les persones demandants de feina a par-
tir de la qual es distribueixen les persones segons les 
seves potencialitats i les seves mancances, i a partir 
del seu perfil se’ls dissenya l’itinerari professional i 
se les deriva cap al servei ocupacional que necessiten, 
de manera que els serveis que es presten des del SOC 
adreçats a les persones i als col·lectius, responguin a 
les necessitats del mercat de treball.

El Pla de desenvolupament de les polítiques actives 
2012-2013 defineix les línies d’actuació del SOC per 
a aquest bienni. Per tal de garantir l’atenció a totes les 
persones demandats d’ocupació en condicions d’igual-
tat, i adequar els serveis a les necessitats de cada per-
sona i col·lectiu, el PDPA s’estructura en una cartera de 
serveis genèrics i serveis específics. Pel que fa als ser-
veis específics, aquests tenen en compte els col·lectius, 
els sectors i el territori; així d’aquesta manera els ser-
veis arriben al conjunt de demandants.

Les convocatòries de polítiques actives per al 2012, es 
van dissenyar tenint en compte aquestes especificitats, 
i per a l’any 2013 el Consell de direcció del SOC ha 
aprovat la programació de les polítiques actives que té 
molt en compte la situació econòmica que afecta espe-
cialment a les persones amb més dificultats en el mer-

cat laboral i aquelles que no tenen dret o ja han esgotat 
qualsevol prestació, potenciant els Programes de Tre-
ball i Formació amb polítiques de rendes per ajudar 
a pal·liar aquesta situació, tot i sense oblidar els pro-
grames d’orientació professional, els de qualificació 
professional de les persones, els de desenvolupament 
local, els d’emprenedoria i els dirigits a les persones 
amb discapacitats (aquests dos últims, gestionats pel 
Departament d’Empresa i Ocupació).

El principal objectiu de la programació del SOC és, 
per tant, intentar generar oportunitats per mantenir ac-
tives les persones i incrementar la seva ocupabilitat. 
En un moment excepcional com el present, es tracta 
d’aconseguir que el màxim de persones sense feina i 
sense cap mena de prestació puguin participar de pro-
grames amb contractació laboral que després els do-
nin dret a prestacions i/o subsidis i que, tanmateix, no 
siguin una mera substitució de rendes sinó que incre-
mentin la seva qualificació i, per tant, la seva ocupa-
bilitat.

Així doncs, la nova llei d’ocupació de Catalunya i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya contindrà la necessi-
tat de prioritzar els col·lectius que en cada moment han 
de ser de prioritat atenció de les polítiques públiques.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a engegar un siste-
ma de coordinació integral –en els àmbits operatiu i 
organitzatiu– entre el SOC, el Departament d’Empre-
sa i Ocupació, el Departament d’Ensenyament, les ad-
ministracions locals i altres estructures i institucions 
d’àmbits com l’educació, la formació professional i 
l’empresa, per a aprofitar els recursos i les infraestruc-
tures formatives disponibles i integrar-los en unitats 
formatives que facilitin l’ocupabilitat.

En el marc del Consell Català de la Formació Profes-
sional, els Departament d’Ensenyament i d’Empresa i 
Ocupació, a través del SOC s’està treballant per a la in-
tegració de la Formació professional a Catalunya. Ai-
xí mateix, a la Comissió de seguiment del Consell de 
direcció del SOC, s’està treballant per a l’optimitza-
ció dels recursos i de les infraestructures formatives i 
aconseguir una major ocupabilitat de les persones que 
recerquen feina.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a redefinir un nou sis-
tema de participació de les entitats cooperadores i col-
laboradores del SOC –especialment en matèria d’ori-
entació, formació i capacitació– que resulti més àgil, 
més flexible i més transparent. Aquesta col·laboració 
s’ha d’orientar a aconseguir una atenció en matèria 
d’ocupació més especialitzada i de més qualitat. La di-
ta participació ha de tenir un sistema d’avaluació més 
orientat als resultats, que ha d’ésser dirigit pel SOC, 
com a garant del sistema públic d’ocupació de Cata-
lunya.
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La nova llei d’ocupació de Catalunya i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya establirà i regularà el Siste-
ma d’ocupació de Catalunya i la manera de participa-
ció dels seus integrants. Així mateix contemplarà un 
apartat sobre l’avaluació de les actuacions que es re-
alitzin.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a revisar els protocols 
d’actuació i portar a terme un procés de simplificació 
administrativa i d’unificació de processos operatius 
que permeti d’obtenir economies d’escala i eliminar els 
excessos de burocratització en les tasques del SOC

Seguint les recomanacions de la Comunitat Europea 
s’estan canviant els procediments administratius a la 
vegada que es preserva la garantia jurídica.

Pel que fa a l’apartat e) que insta a revisar i oferir un 
catàleg de serveis de més qualitat destinats al sector 
empresarial i als emprenedors, i generar una xarxa es-
table de col·laboració entre el SOC i les empreses per 
a facilitar programes de pràctiques professionals o de 
formació, entre d’altres.

El Pla de desenvolupament de polítiques actives del 
SOC va establir la cartera de serveis destinats a les 
persones i una destinada a les empreses. A més el SOC 
a través de l’Àrea de Serveis a les empreses ofereix 
un ampli catàleg de serveis adreçats a les empreses i 
emprenedors, que es va actualitzant i que té el suport 
del Departament d’Empresa i Ocupació a través de la 
Direcció General d’Indústria i de la Direcció General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. 
També des de l’Àrea d’empresa del SOC s’està portant 
a terme el projecte Xarxa d’empreses amb compromís 
–XE@C–; aquest projecte va néixer de la voluntat de 
col·laboració entre les empreses catalanes i la Gene-
ralitat de Catalunya. En aquest marc, la Xarxa Xe@c 
centra les seves actuacions i experiències en compartir 
coneixements i en posar en marxa mesures per contri-
buir a impulsar accions que millorin el posicionament 
de les persones en el mercat de treball.

Pel que fa a l’apartat f) que insta a potenciar l’àmbit te-
lemàtic del SOC, especialment per a les tasques que no 
requereixin l’atenció presencial dels usuaris.

El SOC va apostar per l’ús de les TIC en tots aquells 
tràmits que no requerien de manera obligatòria la pre-
sència de les persones a les oficines de Treball, de ma-
nera que els tràmits que no aporten valor afegit s’han 
mecanitzat i es poden realitzar per internet o a través 
dels punts d’atenció instal·lats a les pròpies OT o a d’al-
tres estàncies públiques. 

Pel que fa a l’apartat g) que insta a posar en valor el 
capital humà i professional dels treballadors del SOC, 
especialment de les persones dedicades a prestar una 

atenció directa i personalitzada als demandants d’ocu-
pació.

És una pràctica continuada. Per exemple, com a con-
seqüència de l’aposta per l’atenció de les persones que 
es va fer, i de l’entrada dels processos telemàtics, es 
va realitzar tot un pla formatiu adreçat a les persones 
que presten els seus serveis a les OT per tal de fer més 
efectiva la seva tasca d’atenció a les persones usuàries.

També, durant el 2012, s’ha format a tot el personal 
de les OT per tal d’implementar amb eficiència el nou 
model d’oficina centrat molt especialment en el pas-
si del Qüestionari de detecció de necessitats a les OT 
amb l’objectiu d’identificar millor les opcions d’ocupa-
bilitat de les persones demandants d’ocupació, actual-
ment aquest qüestionari és d’ús habitual a les oficines. 

Pel que fa a l’apartat h) que insta a vetllar perquè tots 
els mecanismes de col·laboració público-privada in-
troduïts en la gestió i el funcionament del SOC estiguin 
orientats a millorar la qualitat del servei, l’eficàcia i 
l’eficiència en la despesa, i vetllar perquè, en qualsevol 
cas, es garanteixi en darrera instància el control i la 
coordinació del SOC com a garantia per als ciutadans 
d’un servei públic d’ocupació gratuït, útil, àgil, eficaç 
i eficient.

El SOC manté la governança de tot el sistema, en con-
seqüència, la coordinació i el control de les actuacions 
que es realitzen amb pressupost públic destinats a po-
lítiques d’ocupació.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 18/X, 
sobre la situació i les perspectives del sec
tor primari
Tram. 390-00018/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 38868 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Núm. moció: 390-00018/10

Sobre: Control compliment de la Moció 18/X, sobre la 
situació i les perspectives del sector primari

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 18/X, sobre la situació i les 
perspectives del sector primari (núm. de tram. 390-
00018/10), us informo del següent:
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El passat mes de maig es va registrar al Parlament la 
petició, per part meva, d’una convocatòria d’un ple 
monogràfic sobre el món agrari per tal d’avaluar les 
accions dutes a terme pel Govern, acordades en el 
Ple monogràfic del 14 d’abril de 2010, i readaptar els 
acords a les circumstàncies actuals.

Pel que fa al PENSAA, el DAAM està impulsant coor-
dinadament un pla integral que aborda de forma con-
junta i integrada una estratègia per a desenvolupar el 
sector agrari i donar el valor estratègic que l’agricul-
tura té. En aquest sentit, ja s’estan desenvolupant dife-
rents plans estratègics sectorials que tots ells integrats 
conformaran el PENSAA, com es el cas del PRITA, el 
Pla Estratègic de la Recerca la Innovació i la Transfe-
rència Agroalimentària Agroalimentària (2013–2020). 
A través d’aquest Pla s’impulsarà la competitivitat i es 
posarà en valor les produccions.

En l’àmbit dels ajuts a la modernització d’explotaci-
ons, es tracta d’una mesura prioritària en la política 
del DAAM i per això s’ha convocat cada any. La dar-
rera convocatòria es publicà a l’Ordre AAM/40/2013. 
Aquest ajut té caràcter cofinançat amb fons FEADER 
i d’acord amb el PDR, ja en la convocatòria 2012 su-
peràvem amb escreix el pressupost programat (despe-
sa pública executada i compromesa). Per aquest motiu, 
en la darrera reprogramació del PDR, el mes de juny 
del 2013, es va incrementar el pressupost programat 
d’aquesta mesura, passant d’un import programat ini-
cial de 120.120.391 euros a 155.443.959 euros.

Quant a la suspensió temporal de les exportacions de 
productes carnis a determinats països de l’est (Rússia, 
Bielorússia i Kazakhstan), la Generalitat de Catalunya 
ha realitzat una feina importantíssima i contundent 
davant les autoritats d’aquests països i del Govern de 
l’Estat per tal de defensar les empreses catalanes del 
sector carni. Sempre a estat al seu costat d’una for-
ma coordinada fent d’altaveu amb el sector escoltant el 
que les empreses necessitaven i mediant amb el que les 
autoritats russes exigien amb els requisits tecnicosani-
taris per a l’exportació.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els acords amb 
l’empresa Veremonte per a la construcció 
dels parcs temàtics BCN World
Tram. 354-00004/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els objectius 
del seu departament
Tram. 354-00020/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les dades de la 
desocupació i les accions per a combatrela
Tram. 354-00028/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les dades del 
programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00059/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse
ller d’Empresa i Ocupació sobre els diàlegs 
competitius, les adjudicacions i l’impacte 
del nou model de les tecnologies de la infor
mació i la comunicació
Tram. 354-00061/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els acords 
de la trobada del 15 de maig de 2013 en el 
marc de l’Acord estratègic 20132015
Tram. 354-00075/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els acords de 
la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc 
de l’Acord estratègic 20132015
Tram. 354-00076/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratè
gic de turisme de Catalunya 20132016
Tram. 354-00083/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratè
gic de turisme de Catalunya 20132016
Tram. 354-00084/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratè
gic de turisme
Tram. 354-00088/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el projecte BCN 
World
Tram. 354-00118/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre la política ener
gètica
Tram. 354-00120/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de 
centre comercial de fabricants de Vilade
cans (Baix Llobregat)
Tram. 354-00121/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els efectes de 
la pròrroga dels pressupostos de la Gene
ralitat per al 2012 en el pressupost d’aquest 
departament
Tram. 354-00141/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’escenari pres
supostari d’aquest departament per al final 
del 2013
Tram. 354-00168/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so
bre el manteniment de la suspensió de la 
prestació econòmica vinculada al servei de 
residència
Tram. 354-00180/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 37317).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 08.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so
bre els motius i les conseqüències de la sus
pensió de la prestació econòmica vinculada 
a l’accés a les residències de gent gran
Tram. 354-00182/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 37335).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 08.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Polítiques de Joventut amb la conse
llera d’Ensenyament sobre la situació dels 
joves en el moment d’accedir a la universitat 
i a la formació professional
Tram. 354-00187/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 38307).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, 11.10.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre la seguretat i la gestió del risc amb rela
ció al Pla especial d’emergències sísmiques 
a Catalunya (Sismicat), la plataforma Casa
blanca, els pous Lubina i Montanazo i les 
centrals nuclears
Tram. 354-00188/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38686).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
14.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con
seller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
efectes mediambientals en el territori de les 
plantes de gas de Vinaròs (País Valencià) i 
del gasoducte que afecta la desembocadura 
del Sénia
Tram. 354-00189/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38687).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 16.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el nou 
pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge 
de la xarxa de la Generalitat
Tram. 354-00190/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solsona, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 38845).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 16.10.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00236/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Domènec 
Martinez Garcia, director de l’Àrea de Ser
veis a les Persones, Cohesió i Benestar So
cial de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Oc
cidental), amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00237/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, 
portaveu de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con
sum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Re
gistre de serveis públics de consum pel Direc
tori de serveis públics de consum
Tram. 352-00238/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’Ada Colau, 
membre de l’Observatori de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals i de la Plataforma d’Afec
tats per la Hipoteca, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00239/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Martí Batllori, 
jurista del grup promotor de la iniciativa legis
lativa popular de la dació en pagament, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00240/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de José María 
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercan
til número 3 de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00241/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’OCUC amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00242/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con
sum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00243/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defen
sors i Defensores Locals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00244/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00245/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, 
secretari general d’AICECADICAE, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00246/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Guillem Solé, 
jutge del Jutjat de Primera Instància número 
2 de Sabadell, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Re
gistre de serveis públics de consum pel Direc
tori de serveis públics de consum
Tram. 352-00247/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de la síndica de 
greuges de Barcelona amb relació al Projec
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crè
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00248/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença de Santos Gon
zález Sánchez, president de l’Associació Hi
potecària Espanyola, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00249/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Manuel Par
dos Vicente, president de l’Associació d’Usua
ris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00250/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec
Adicae) amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00251/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Luis Pine
da, president d’Ausbanc Consumo, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00252/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Montse An
drés, delegada d’Ausbanc Consumo a Barce
lona, amb relació al Projecte de llei de modifi
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00253/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació del Consell de Persones Consumido
res de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00254/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Cai
xes i Assegurances de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00255/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de Facua  Associació de Consumidors 
en Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crè
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00256/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Con
sumidors amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crè
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Di
rectori de serveis públics de consum
Tram. 352-00257/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una representa
ció de l’Associació Intercomarcal de Consumi
dors i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00258/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació d’Ausbanc Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00259/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Sindicatura de Greuges de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de modi
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum
Tram. 352-00260/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi
potecaris i la substitució del Registre de ser
veis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 352-00261/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Confederació Espanyola de Caixes 
d’Estalvi amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con
sum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00262/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Espanyola de Banca 
amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00263/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Jesús Sán
chez, advocat i diputat de la Comissió Nor
mativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00264/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Comissió d’Habitatge de la Fede
ració de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00265/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Unió de Consumidors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00266/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con
sum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00267/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Xavier Sanz, 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata
lunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00268/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Carme Trilla, 
de Càritas Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millo
ra de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substi
tució del Registre de serveis públics de con
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00269/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’Alfons Cone
sa Vadiella, director de l’Agència Catalana de 
Consum, amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con
sum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00270/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Direcció General de Política Fi
nancera, Assegurances i Tresor amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00271/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació de la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana amb relació al Projecte de llei de mo
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de con
sum de Catalunya, per a la millora de la pro
tecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Re
gistre de serveis públics de consum pel Direc
tori de serveis públics de consum
Tram. 352-00272/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Francesc 
Vendrell Bayona, director de Consum i Terri
tori del Síndic de Greuges, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00273/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Carles Enric 
Florensa, director de l’Observatori de Dret Pri
vat de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Regis
tre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 352-00274/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya, en 
nom del Consell de Persones Consumido
res de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00275/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Proposta de compareixença d’una repre
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo
cats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co
di de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumido
res en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00276/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença d’una represen
tació del Deganat de Registradors de la Pro
pietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca
talunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo
tecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis pú
blics de consum
Tram. 352-00277/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de José María 
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercan
til número 3 de Barcelona, amb relació al Pro
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumi
dores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitu
ció del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 352-00278/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Proposta de compareixença de Pablo Izqui
erdo Blanco, magistrat del Jutjat de Prime
ra Instància número 1 de Mataró, amb rela
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les perso
nes consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de 
consum
Tram. 352-00279/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Carles Gil
bert, alcalde de la Granadella, davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè pre
senti l’estudi «Impacte econòmic de l’energia 
eòlica a escala local a Catalunya»
Tram. 356-00175/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Sa
ladié, professor associat i investigador del 
Departament de Geografia de la Universitat 
Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empre
sa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Im
pacte econòmic de l’energia eòlica a escala 
local a Catalunya»
Tram. 356-00176/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Confederació de Comerç de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la repercus
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00206/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de PimecComerç davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la repercussió en el comerç de Cata
lunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 356-00207/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Nacional de Grans 
Empreses de Distribució davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de 
la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 356-00208/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Consell d’Empreses Distribuï
dores d’Alimentació de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in
formi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de ga
rantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00209/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana de Super
mercats i Distribuïdors davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de 
la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 356-00210/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in
formi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de ga
rantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00211/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre la repercussió en el co
merç de Catalunya de la futura llei de l’Estat 
de garantia d’unitat de mercat
Tram. 356-00212/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de TLN100% Renovables davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè pre
senti l’informe «Sobre l’estat de les centrals 
nuclears a Catalunya. Una visió en perspec
tiva»
Tram. 356-00261/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Dones Emprene
dores davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè informi sobre l’equiparació 
de valor entre homes i dones a l’economia, 
l’ocupació i la recuperació econòmica
Tram. 356-00275/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra 
Utray, membre d’Economistes Enfront de la 
Crisi, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè presenti els estudis relatius a 
l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00343/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Fundació Renovables davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
presenti els estudis relatius a l’energia eòli
ca i l’actualitat del sector
Tram. 356-00344/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Unió Espanyola Fotovoltaica da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què presenti els estudis relatius a l’energia 
eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00345/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Eòlica de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè presenti els estudis relatius a l’ener
gia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 356-00346/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Productors 
d’Energies Renovables davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actuali
tat del sector
Tram. 356-00347/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, 
alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què expliqui els procediments del projecte 
«Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00349/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Comerç davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè expliqui els proce
diments del projecte «Viladecans The Style 
Outlets»
Tram. 356-00350/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Damià Calvet, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió d’Empresa i Ocu
pació perquè expliqui els procediments del 
projecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 356-00351/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fu
entes, consultor tecnològic, davant la Co
missió d’Empresa i Ocupació perquè infor
mi sobre el futur de la indústria espacial a 
Catalunya
Tram. 356-00361/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença de Rafael Hari
llo, director general de Stardust Consulting, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el futur de la indústria 
espacial a Catalunya
Tram. 356-00362/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’Armengol 
Torres Sabaté, coordinador a l’Estat espa
nyol de la Setmana Mundial de l’Espai, da
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per
què informi sobre el futur de la indústria 
espacial a Catalunya
Tram. 356-00363/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.
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Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Comerç davant la Comissió d’Em
presa i Ocupació perquè informi sobre la re
percussió del projecte de centre comercial 
de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) 
en el comerç de la comarca
Tram. 356-00364/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
10, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 217.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació Catalana d’Inferme
ria Pediàtrica davant la Comissió de Salut 
perquè debati entorn de la detecció precoç 
de les desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00378/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
33611).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Societat Catalana de Pedi
atria davant la Comissió de Salut perquè 
debati entorn de la detecció precoç de les 
desigualtats en salut i malnutrició
Tram. 356-00379/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
33612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Societat Catalana de Medi
cina de Família i Comunitària davant la Co
missió de Salut perquè debati entorn de la 
detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 356-00380/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
33613).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Infermeria Famili
ar i Comunitària de Catalunya davant la Co
missió de Salut perquè debati entorn de la 
detecció precoç de les desigualtats en salut 
i malnutrició
Tram. 356-00381/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
33614).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da
vant la Comissió d’Afers Institucionals per
què informi sobre el tractament que els mit
jans de comunicació han de fer de la posició 
dels menors d’edat respecte al futur polític 
de Catalunya
Tram. 356-00383/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 34854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 11.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
17, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 216.
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Sol·licitud de compareixença de la directo
ra general de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials davant la Comissió de Ben
estar, Família i Immigració perquè expliqui el 
manteniment de la suspensió de la prestació 
econòmica vinculada al servei de residència
Tram. 356-00400/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37316).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 08.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de l’Associació pel Dret a Morir Dig
nament davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre la situació de l’acompanya
ment en el tram final de la vida i de les seves 
propostes de futur
Tram. 356-00401/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 37322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de responsa
bles del Programa d’acompanyament en el 
tram final de la vida del Departament de Sa
lut davant la Comissió de Salut perquè infor
min sobre les mesures del Departament en 
aquesta matèria i les propostes de futur
Tram. 356-00402/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 37323).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Gó
mez Batista, expert internacional i director 
de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Uni
versitat de Vic, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui la seva experiència amb re
lació a les cures pal·liatives i el tram final de 
la vida
Tram. 356-00403/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 37324).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni 
Broggi i Trias, president del Comitè de Bi
oètica de Catalunya, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el debat ètic so
bre el tram final de la vida, l’Informe sobre 
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi del 2006 i l’evo
lució del document de voluntats anticipades
Tram. 356-00404/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 37325).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Consell de l’Audiovisual de Ca
talunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè exposi l’objectiu, el contin
gut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de 
comunicació. Eines per visibilitzar les apor
tacions de les dones»
Tram. 356-00411/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 219.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Institut Català de les Dones 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso
nes perquè exposi l’objectiu, el contingut i 
l’abast del manual «Gènere i mitjans de co
municació. Eines per visibilitzar les aportaci
ons de les dones»
Tram. 356-00412/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 219.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
general de la Funció Pública davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la situació i les perspectives dels inte
rins en l’Administració de la Generalitat
Tram. 356-00414/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 38048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral d’Empresa i Ocupació davant la Co
missió de Polítiques de Joventut perquè in
formi sobre l’ocupació juvenil i les mesures 
per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00415/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de l’Agència Catalana de la Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joven
tut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i 
les mesures per a fomentar l’ocupació i l’em
prenedoria
Tram. 356-00416/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’ocupació ju
venil i les mesures per a fomentar l’ocupació 
i l’emprenedoria
Tram. 356-00417/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom davant la Comissió de Po
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00418/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Políti
ques de Joventut perquè informi sobre l’ocu
pació juvenil i les mesures per a fomentar 
l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00419/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Consell Assessor de la Jove 
Cambra d’Empresaris de Barcelona davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per
què informi sobre l’ocupació juvenil i les me
sures per a fomentar l’ocupació i l’emprene
doria
Tram. 356-00420/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Avalot davant la Comissió de Po
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00421/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació d’Acció Jove davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen
tar l’ocupació i l’emprenedoria
Tram. 356-00422/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so
bre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00423/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
de Polítiques Educatives davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so
bre l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00424/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’accés dels 
joves a la universitat
Tram. 356-00425/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Nacional d’Estu
diants de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00426/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya davant la Comissió de Políti
ques de Joventut perquè informi sobre l’ac
cés dels joves a la universitat
Tram. 356-00427/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Estudiants Pro
gressistes davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la universitat
Tram. 356-00428/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat d’Estudiants dels Pa
ïsos Catalans davant la Comissió de Po
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la universitat
Tram. 356-00429/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat d’Estudiants davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la univer
sitat
Tram. 356-00430/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Formació Professional Inicial i En
senyaments de Règim Especial davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la formació 
professional
Tram. 356-00431/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Estudiants de 
Formació Professional davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi so
bre l’accés dels joves a la formació profes
sional
Tram. 356-00432/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Nacional d’Estu
diants de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00433/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya davant la Comissió de Políti
ques de Joventut perquè informi sobre l’ac
cés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00434/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’Associació d’Estudiants Pro
gressistes davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’accés 
dels joves a la formació professional
Tram. 356-00435/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat d’Estudiants dels Pa
ïsos Catalans davant la Comissió de Po
lítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’accés dels joves a la formació professional
Tram. 356-00436/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació del Sindicat d’Estudiants davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’accés dels joves a la formació 
professional
Tram. 356-00437/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 38310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques 
de Joventut, 11.10.2013.
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Sol·licitud de compareixença de la delega
da del Govern de l’Estat a Catalunya davant 
la Comissió d’Interior perquè informi de la 
tramitació i l’informe de l’auditoria tècnica i 
econòmica del projecte Castor encarregada 
pel Ministeri d’Indústria
Tram. 356-00438/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 38685).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
14.10.2013.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Seguretat Nuclear davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
resultats de les proves de resistència poste
riors a l’accident nuclear de Fukushima i el 
pla de recaracterització sísmica d’emplaça
ment de les centrals nuclears amb relació a 
les centrals d’Ascó i Vandellòs
Tram. 356-00439/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 38688).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
14.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Gur
guí Ferrer, conseller del Consell de Segu
retat Nuclear, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les instruccions tècni
ques i les inversions que ha de fer l’Associ
ació Nuclear Ascó  Vandellòs a les centrals 
nuclears com a conseqüència de les proves 
de resistència i les recomanacions europees 
després de l’accident nuclear de Fukushima
Tram. 356-00440/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 38689).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
14.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la Plataforma pel Dret a un Habi
tatge Digne davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informin sobre la cam
panya per a demanar al Govern i al Parla
ment la creació d’un fons social d’habitatge i 
el lloguer social forçós dels habitatges buits 
de les entitats financeres
Tram. 356-00451/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
40338).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 16.10.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre l’Enquesta 
de seguretat pública de Catalunya, corres
ponent al 2013
Tram. 355-00067/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 7 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 218.

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

Compareixença d’Enric RoviraBeleta Cuyás, 
arquitecte especialista en accessibilitat i 
professor d’arquitectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00060/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.
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Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, 
enginyer industrial, interventor de la Junta 
de Govern del Col·legi d’Enginyers Industri
als de Catalunya i membre de la Comissió 
d’Acció Professional, o d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Cata
lunya, amb relació al Projecte de llei d’ac
cessibilitat
Tram. 353-00061/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença d’una representació de Col
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00072/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença de Josep M. Ramírez, de 
la Fundació Guttmann, o d’una representa
ció de la Fundació Guttmann, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00075/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 15.10.2013, 
DSPC-C 213.

Compareixença d’una representació del Col
legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi
litat
Tram. 353-00085/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença d’una representació del Col
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi
litat
Tram. 353-00086/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença de Vicente Botella García 
del Cid, president de la Unió de Petites i Mit
janes Residències a Catalunya, o de la per
sona d’aquesta entitat en qui delegui, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00090/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença d’una representació de Pi
mec amb relació al Projecte de llei d’acces
sibilitat
Tram. 353-00093/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença de Xavier GarciaMilà Llove
ras, arquitecte especialista en accessibilitat, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi
litat
Tram. 353-00101/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.
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Compareixença de Daniel Guasch Murillo, 
director acadèmic de la Càtedra d’Acces
sibilitat, Arquitectura, Disseny i Tecnologia 
per a Tothom de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00102/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arqui
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00105/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
15.10.2013, DSPC-C 213.

Compareixença de Jaume Margarit i Ro
sat, director general de l’Associació de Pro
ductors d’Energies Renovables, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a pre
sentar l’estudi de l’impacte macroeconòmic 
de les energies renovables corresponent al 
2011
Tram. 357-00035/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda el 16.10.2013, 
DSPC-C 217.

Compareixença d’una representació de l’As
sociació de Paraplègics i Discapacitats Fí
sics de Lleida davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones per a informar sobre les ac
tivitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00057/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 16.10.2013, 
DSPC-C 219.

Compareixença del director de l’Agència 
Catalana de Notícies davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els canvis en la plantilla d’aquesta agència
Tram. 357-00146/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.10.2013, 
DSPC-C 216.

Compareixença d’Antoni Abad Pous, repre
sentant del Fons de Reestructuració Orde
nada Bancària al Consell d’Administració 
d’Unnim i president de la CECOT, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00171/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 14.10.2013, DSPC-C 211.
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Compareixença de Jesús Gonzalvo Lozano, 
representant del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària al Consell d’Administra
ció d’Unnim, davant la Comissió d’Investi
gació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00172/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 14.10.2013, DSPC-C 211.

Compareixença de Ricard Pagès Font, ex
president i exdirector general de Caixa Pe
nedès, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00177/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 14.10.2013, DSPC-C 211.

Compareixença de Manuel Troyano Molina, 
exdirector general de Caixa Penedès, da
vant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00178/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fi-
nanceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con-
sumidors, tinguda el 14.10.2013, DSPC-C 211.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupa
ment davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones per a informar sobre l’agenda polí
tica de la Xarxa
Tram. 357-00297/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 16.10.2013, 
DSPC-C 219.

Compareixença de Miquel Roca i Junyent, 
ponent de la Constitució, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00403/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 15.10.2013, 
DSPC-C 215.

Compareixença del president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis
sió d’Afers Institucionals per a informar so
bre el tractament que els mitjans de comu
nicació han de fer de la posició dels menors 
d’edat respecte al futur polític de Catalunya
Tram. 357-00420/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 17, 
tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 216.

Compareixença d’una representació del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del 
manual «Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les 
dones»
Tram. 357-00423/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 7, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 219.
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Compareixença d’una representació de 
l’Institut Català de les Dones davant la Co
missió d’Igualtat de les Persones per a ex
posar l’objectiu, el contingut i l’abast del 
manual «Gènere i mitjans de comunicació. 
Eines per visibilitzar les aportacions de les 
dones»
Tram. 357-00424/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 7, tinguda el 16.10.2013, DSPC-C 219.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 19

Convocada per al dia 23 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

23 d’octubre de 2013

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 23 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’es-
tabliment de normes en matèria de tributació, comerç 
i joc. Tram. 200-00008/10. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 141, 32).

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’e ducació. Tram. 202-00008/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 15, 19).

4. Proposició de llei de l’autoritat del docent. Tram. 
202-00042/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esme-
nes a la totalitat (text presentat: BOPC 115, 42).

5. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat democrà-
tica de convocar un referèndum d’autodeterminació. 
Tram. 300-00091/10. Quim Arrufat Ibáñez, del Grup 
Mixt. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’activitat de la Comis-
sió Bilateral Generalitat-Estat. Tram. 300-00092/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa energètica. 
Tram. 300-00090/10. Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la po-
bresa i l’afavoriment de la inclusió social. Tram. 300-
00096/10. Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les noves condicions 
del Fons de liquiditat autonòmic. Tram. 300-00094/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fer 
front als impagaments que pateixen els centres con-
certats d’educació i de sanitat, els proveïdors i les enti-
tats del tercer sector. Tram. 300-00095/10. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el futur dels mitjans 
públics audiovisuals. Tram. 300-00093/10. Sergi Sa-
brià i Benito, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’acció exterior de la Generalitat. Tram. 302-
00083/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la negociació del sistema de finançament autonò-
mic. Tram. 302-00076/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els efectes de la pròrroga pressupostària en les po-
lítiques educatives. Tram. 302-00077/10. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat. Tram. 302-00078/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la reforma energètica de l’Estat. Tram. 302-
00079/10. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’ocupació en el sector industrial. Tram. 302-
00080/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació.
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18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sostenibilitat del sistema d’autonomia personal i 
dependència. Tram. 302-00081/10. Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cobrament a tercers del sistema sanitari públic. 
Tram. 302-00082/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Certificat de l’acord pel qual el Govern no 
dóna la conformitat a la tramitació d’una 
proposició de llei
Reg. 39114

Presentació

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern del dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei de suport i foment de l’autoocupació, 
número de tramitació 202-00044/10, presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
atès que la seva aprovació comportaria un augment de 
despeses en el pressupost vigent, d’acord amb l’infor-
me que s’adjunta.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 8 d’octubre de 2013.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat

Proposició de llei de suport i foment  
de l’autoocupació

Número de tramitació: 202-00044/10

Proposant: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Admissió a tràmit: 16.07.2013

Data de notificació al Govern: 18.07.2013

Sessió del Govern de: 08.10.2013

Assignada a: Departament d’Empresa i Ocupació

I. Consideracions prèvies: 

El 16 de juliol de 2013 el Parlament, d’acord amb l’ar-
ticle 102.2 del RPC, ha admès a tràmit la Proposició de 
llei amb número de tramitació 202-00044/10 promo-
guda pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, sense demanar la conformitat prèvia del Govern, 
perquè ha entès que no té afectació pressupostària.

Si contràriament al que presumeix la Mesa, es con-
sidera que aquesta proposició de llei sí que té efectes 
econòmics al pressupost vigent (augment de crèdits o 
disminució d’ingressos), el Govern pot manifestar de 
manera motivada la disconformitat a la tramitació, 
fins a dos dies abans de l’inici del debat de totalitat, 
d’acord amb el que preveu l’article 102.3 RPC.

II. Efectes en el pressupost vigent

En relació a la proposició de Llei de Suport i Foment 
de l’Autoocupació, presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya cal fer notar que enca-
ra que en els antecedents que acompanyen la proposi-
ció de llei s’explicita que

«La reducció dels ingressos i l’increment de la despesa 
en els pressupostos de la Generalitat que pugui com-
portar els preceptes d’aquesta proposició de llei tin-
dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de 
pressupostos corresponent a l’exercici posterior a la 
seva aprovació» 

si no és amb la incorporació d’aquest diferiment en la 
part dispositiva de la llei, aquesta entrarà en vigor l’en-
demà d’haver estat publicada en el DOGC i, per tant, 
tindrà plens efectes a partir d’aquesta data.

Tot i això cal tenir en compte que, independentment 
de l’entrada en vigor del text en el cas de la seva apro-
vació i del diferiment de les despeses (i reducció d’in-
gressos) induïdes que se’n deriven a un exercici pos-
terior, les mesures recollides en la present proposició 
de llei sí que suposen impacte pressupostari. Malgrat 
aquest fet, la proposició de llei no fa en cap cas un es-
tudi o avaluació econòmica que estimi el cost de la 
seva posada en marxa per part del Govern. A més, el 
baix nivell de concreció de les mesures proposades, 
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impedeix dur a terme un càlcul exhaustiu del cost as-
sociat a la present proposició de llei. Però es pot per-
cebre que les propostes contingudes tenen un impacte 
pressupostari clar atès que la seva elaboració, desple-
gament i execució implicarien destinar els recursos 
monetaris necessaris per poder-les dur a terme, o bé 
deixar de prestar altres serveis.

En relació a l’increment de la despesa en els pressu-
postos, el capítol III preveu la creació de la Xarxa de 
Suport a l’Emprenedor (article 9) integrat per la xar-
xa «Inicia», els serveis d’emprenedoria del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i els programes de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana en col·laboració amb 
els serveis d’ajuda i suport d’emprenedors municipals. 
Per a la creació d’aquest organisme no es preveuen re-
cursos econòmics addicionals. L’article 10, però, con-
templa la planificació anual de convocatòria d’ajudes i 
contractes programa plurianuals.

El capítol IV estableix la creació del Consell de Pro-
moció de l’Autoocupació a Catalunya. Està previst que 
els seus membres no percebin cap tipus de retribució 
ni remuneració (article 13.2). Tanmateix, aquest Con-
sell necessitarà de recursos per al seu funcionament: 
des de espais per les seves reunions amb periodicitat 
mínima semestral (art. 14) fins la promoció d’estudis 
o el suport administratiu i tècnic (per exemple, segons 
l’article 36, el Consell haurà d’elevar trimestralment al 
Govern una valoració sobre el tractament que els mit-
jans de comunicació públic fan en relació a l’activitat 
emprenedora). És a dir, el Consell mantindrà una certa 
activitat independentment del temps de cadència entre 
les reunions dels seus membres.

El capítol V proposa la creació d’un Fons català de ca-
pital llavor mixt públic-privat (article 19) el qual tin-
drà assignada la dotació corresponent de forma anual 
en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. A 
banda, també es crearà el Fons de microcrèdits a em-
prenedors (article 20) que es nodrirà de les aportaci-
ons que realitzin les administracions públiques, insti-
tucions europees, agents privats i les devolucions de 
microcrèdits concedits.

L’Administració de la Generalitat també facilitarà lí-
nies de suport i crèdit als emprenedors mitjançant en-
titats financeres privades i institucions d’àmbit estatal 
o europeu i entitats i societats participades per l’admi-
nistració de la Generalitat (article 23). A banda, també 
es promouran mesures d’impuls al finançament dels 
emprenedors mitjançant la dotació de fons a l’institut 
Català de Finances i la creació de línies de préstecs 
participatius amb finançament públic (article 24) i es 
prioritzarà el pagament d’obligacions dins dels trenta 
dies següents a l’expedició de les certificacions d’obres 
o dels corresponents documents que acreditin la realit-
zació total o parcial del contracte (article 28).

El capítol V proposa compensacions de les quotes de 
la seguretat social per a treballadors perceptors de la 

prestació per desocupació que s’hagin constituït en so-
cis d’una cooperativa de treball associat, societat la-
boral o treballadors autònoms i per als emprenedors, 
autònoms i/o titulars de microempreses de Catalunya 
que contractin a treballadors desocupats inscrits en el 
Servei d’Ocupació de Catalunya o que realitzin pròr-
rogues de contractes als ja existents.

Aquest mateix capítol V implicaria una reducció d’in-
gressos per a la Generalitat, en la mesura que també 
proposa, en l’article 18, deduccions en el tram autonò-
mic de l’impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques als inversors privats, capital risc o business angel.

L’article 27 d’aquest capítol planteja la compensació 
de deutes de naturalesa pública que mantinguin les 
empreses amb la Generalitat amb els crèdits recone-
guts per esta (sic) a favor seu per actes administratius.

El capítol VI planteja la creació del compte emprene-
dor universitari, de manera que la universitat podrà 
bonificar a l’estudiant la part proporcional de la ma-
trícula universitària corresponent a la quota d’autònom 
(article 33).

Finalment, la disposició addicional única preveu 
l’adopció de mesures econòmiques per al desenvolu-
pament de la reinserció professional de les persones 
que hagin cessat en la seva activitat per circumstàncies 
econòmiques.

D’altra banda, la proposició de llei ignora els projectes 
vigents de l’administració de la Generalitat de Cata-
lunya de foment de l’emprenedoria que ja s’estan du-
ent a terme, com el Programa Catalunya Emprèn, així 
com els d’avançar en la simplificació administrativa i 
la relació multicanal amb els administrats (persones 
físiques o jurídiques) com el Pla de la Finestreta Úni-
ca Empresarial o el Canal Empresa, els incentius fis-
cals ja previstos en la disposició addicional segona 
de la Llei 5/2012 d’acompanyament als pressupostos 
de la Generalitat en referència a l’article 20 de la Llei 
26/2009, o les línies d’ajuts en forma de garantia per al 
finançament de circulant i la inversió en col·laboració 
amb l’ICF, entre d’altres.

III. Conclusions

Atesos els arguments anteriors, el Govern pot opo-
sar-se a la tramitació d’aquesta proposició de llei a 
l’empara del que disposa l’article 102.3 del Reglament 
dels Parlament de Catalunya que el faculta a manifes-
tar de manera motivada la disconformitat a la tramita-
ció d’una proposició de llei per raons pressupostàries 
fins a dos dies abans de l’inici del debat a la totalitat.

Barcelona, 2 d’octubre de 2013

Xavier Gibert i Espier
Secretari general
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	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els objectius del seu departament
	Tram. 354-00020/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les dades de la desocupació i les accions per a combatre-la
	Tram. 354-00028/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les dades del programa de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00059/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l’impacte del nou model de les tecnologies de la informació i la comunicació
	Tram. 354-00061/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 354-00075/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015
	Tram. 354-00076/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016
	Tram. 354-00083/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016
	Tram. 354-00084/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme
	Tram. 354-00088/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el projecte BCN World
	Tram. 354-00118/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica
	Tram. 354-00120/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 354-00121/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
	Tram. 354-00141/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final del 2013
	Tram. 354-00168/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència
	Tram. 354-00180/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de la suspensió de la prestació econòmica vinculada a l’accés a les residències de gent 
	Tram. 354-00182/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d’Ensenyament sobre la situació dels joves en el moment d’accedir a la universitat i a la formació professional
	Tram. 354-00187/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la seguretat i la gestió del risc amb relació al Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (Sismicat), la plataforma Casablanca, els pous Lubina i Montana
	Tram. 354-00188/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes mediambientals en el territori de les plantes de gas de Vinaròs (País Valencià) i del gasoducte que afecta la d
	Tram. 354-00189/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el nou pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat
	Tram. 354-00190/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
	Tram. 352-00236/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Domènec Martinez Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de c
	Tram. 352-00237/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumido
	Tram. 352-00238/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a
	Tram. 352-00239/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
	Tram. 352-00240/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les pers
	Tram. 352-00241/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit
	Tram. 352-00242/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de crèd
	Tram. 352-00243/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció 
	Tram. 352-00244/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les rel
	Tram. 352-00245/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general d’AICEC-ADICAE, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
	Tram. 352-00246/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones con
	Tram. 352-00247/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en
	Tram. 352-00248/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Santos González Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones con
	Tram. 352-00249/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pr
	Tram. 352-00250/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
	Tram. 352-00251/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Pineda, president d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de co
	Tram. 352-00252/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montse Andrés, delegada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les re
	Tram. 352-00253/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidor
	Tram. 352-00254/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de le
	Tram. 352-00255/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Facua - Associació de Consumidors en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones c
	Tram. 352-00256/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les 
	Tram. 352-00257/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les p
	Tram. 352-00258/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum 
	Tram. 352-00259/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Sindicatura de Greuges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en le
	Tram. 352-00260/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les rel
	Tram. 352-00261/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidore
	Tram. 352-00262/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relac
	Tram. 352-00263/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecc
	Tram. 352-00264/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
	Tram. 352-00265/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les r
	Tram. 352-00266/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumi
	Tram. 352-00267/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les rel
	Tram. 352-00268/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum e
	Tram. 352-00269/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfons Conesa Vadiella, director de l’Agència Catalana de Consum, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores
	Tram. 352-00270/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les p
	Tram. 352-00271/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores e
	Tram. 352-00272/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Vendrell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les person
	Tram. 352-00273/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Enric Florensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones
	Tram. 352-00274/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, en nom del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
	Tram. 352-00275/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumido
	Tram. 352-00276/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro
	Tram. 352-00277/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les pers
	Tram. 352-00278/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
	Tram. 352-00279/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, alcalde de la Granadella, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala local a Catalunya»
	Tram. 356-00175/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, professor associat i investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a esca
	Tram. 356-00176/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 356-00206/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec-Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 356-00207/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’uni
	Tram. 356-00208/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garanti
	Tram. 356-00209/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unit
	Tram. 356-00210/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 356-00211/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 356-00212/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de TLN-100% Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre l’estat de les centrals nuclears a Catalunya. Una visió en perspectiva»
	Tram. 356-00261/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’equiparació de valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació econòmica
	Tram. 356-00275/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray, membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 356-00343/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 356-00344/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 356-00345/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 356-00346/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors d’Energies Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 356-00347/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 356-00349/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 356-00350/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 356-00351/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 356-00361/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 356-00362/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres Sabaté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 356-00363/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la repercussió del projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç de la comarca
	Tram. 356-00364/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00378/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00379/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00380/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició
	Tram. 356-00381/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el tractament que els mitjans de comunicació han de fer de la posició dels menors d’edat respecte al futur 
	Tram. 356-00383/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de 
	Tram. 356-00400/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la situació de l’acompanyament en el tram final de la vida i de les seves propostes de futur
	Tram. 356-00401/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de responsables del Programa d’acompanyament en el tram final de la vida del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les mesures del Departament en aquesta matèria i les propostes de futur
	Tram. 356-00402/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batista, expert internacional i director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva experiència amb relació a les cures pal·liatives i el t
	Tram. 356-00403/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el debat ètic sobre el tram final de la vida, l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi del 
	Tram. 356-00404/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar l
	Tram. 356-00411/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè exposi l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aport
	Tram. 356-00412/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la Funció Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació i les perspectives dels interins en l’Administració de la Generalitat
	Tram. 356-00414/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00415/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de l’Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00416/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00417/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00418/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00419/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Jove Cambra d’Empresaris de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00420/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00421/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria
	Tram. 356-00422/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00423/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00424/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00425/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00426/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00427/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00428/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00429/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la universitat
	Tram. 356-00430/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00431/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants de Formació Professional davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00432/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00433/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00434/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Estudiants Progressistes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00435/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00436/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat d’Estudiants davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’accés dels joves a la formació professional
	Tram. 356-00437/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la tramitació i l’informe de l’auditoria tècnica i econòmica del projecte Castor encarregada pel Ministeri d’Indústria
	Tram. 356-00438/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de Seguretat Nuclear davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els resultats de les proves de resistència posteriors a l’accident nuclear de Fukushima i el pla de recaracterització sísmica d’
	Tram. 356-00439/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Gurguí Ferrer, conseller del Consell de Seguretat Nuclear, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les instruccions tècniques i les inversions que ha de fer l’Associació Nuclear Ascó - Vandellòs a les centr
	Tram. 356-00440/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre la campanya per a demanar al Govern i al Parlament la creació d’un fons social d’habitatge 
	Tram. 356-00451/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya, corresponent al 2013
	Tram. 355-00067/10
	Substanciació


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte especialista en accessibilitat i professor d’arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00060/10
	Substanciació

	Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la Comissió d’Acció Professional, o d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de 
	Tram. 353-00061/10
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	Compareixença d’una representació de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00072/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació Guttmann, o d’una representació de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00075/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00085/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00086/10
	Substanciació

	Compareixença de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00090/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00093/10
	Substanciació

	Compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00101/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel Guasch Murillo, director acadèmic de la Càtedra d’Accessibilitat, Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00102/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00105/10
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director general de l’Associació de Productors d’Energies Renovables, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies renovables corresponent al 2011
	Tram. 357-00035/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les activitats d’aquesta entitat
	Tram. 357-00057/10
	Substanciació

	Compareixença del director de l’Agència Catalana de Notícies davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta agència
	Tram. 357-00146/10
	Substanciació

	Compareixença d’Antoni Abad Pous, representant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al Consell d’Administració d’Unnim i president de la CECOT, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ge
	Tram. 357-00171/10
	Substanciació

	Compareixença de Jesús Gonzalvo Lozano, representant del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària al Consell d’Administració d’Unnim, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entita
	Tram. 357-00172/10
	Substanciació

	Compareixença de Ricard Pagès Font, expresident i ex-director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Dre
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	Substanciació

	Compareixença de Manuel Troyano Molina, ex-director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Co
	Tram. 357-00178/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre l’agenda política de la Xarxa
	Tram. 357-00297/10
	Substanciació

	Compareixença de Miquel Roca i Junyent, ponent de la Constitució, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00403/10
	Substanciació

	Compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el tractament que els mitjans de comunicació han de fer de la posició dels menors d’edat respecte al futur polític de Cata
	Tram. 357-00420/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions 
	Tram. 357-00423/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a exposar l’objectiu, el contingut i l’abast del manual «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les d
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