
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 172

 Tercer període 28 d’octubre de 2013

S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 350/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la cessió d’ús o propietat de la caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00442/10
Adopció p. 15

Resolució 351/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’illa d’equipaments del Mercat del Guinar-
dó, de Barcelona
Tram. 250-00540/10
Adopció p. 15

Resolució 352/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la promoció de les marques turístiques territorials
Tram. 250-00502/10
Adopció p. 15

Resolució 353/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’una xarxa de calls
Tram. 250-00525/10
Adopció p. 16

Resolució 354/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció d’un pla de revitalització econòmica de les co-
marques que tenen centrals nuclears
Tram. 250-00578/10
Adopció p. 16

Resolució 355/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la supervisió de les revisions dels contractes que fan algu-
nes entitats financeres per a continuar aplicant tipus d’inte-
rès desproporcionats
Tram. 250-00580/10
Adopció p. 17

Resolució 356/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la garantia de continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Alstom 
Wind i la incentivació de la producció d’energia amb fonts 
renovables
Tram. 250-00613/10
Adopció p. 17

Resolució 357/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’acció internacional i la cooperació al desenvolupament dels 
ajuntaments
Tram. 250-00589/10
Adopció p. 18

Resolució 358/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat del suport institucional i econòmic a la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00621/10
Adopció p. 18

1.15. Mocions

Moció 50/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
negociació del sistema de finançament autonòmic
Tram. 302-00076/10
Aprovació p. 19

Moció 51/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ocupació en el sector industrial
Tram. 302-00080/10
Aprovació p. 19

Moció 52/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la De-
pendència
Tram. 302-00081/10
Aprovació p. 22

Moció 53/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
reforma energètica de l’Estat
Tram. 302-00079/10
Aprovació p. 22

Moció 54/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
cobrament a tercers del sistema sanitari públic
Tram. 302-00082/10
Aprovació p. 23

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa energètica
Tram. 300-00090/10
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat demo-
cràtica de convocar un referèndum d’autodeterminació
Tram. 300-00091/10
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre l’activitat de la Comis-
sió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 300-00092/10
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre el futur dels mitjans 
públics audiovisuals
Tram. 300-00093/10
Substanciació p. 25

Interpel·lació al Govern sobre les noves condicions 
del Fons de liquiditat autonòmic
Tram. 300-00094/10
Substanciació p. 26

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
Substanciació p. 26
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Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la po-
bresa i l’afavoriment de la inclusió social
Tram. 300-00096/10
Substanciació p. 26

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
17/2013, referent a l’agregat de les universitats públiques de 
Catalunya, corresponent al 2010 i el 2011
Tram. 258-00012/10
Coneixement de l’Informe p. 26

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2013, referent a l’Organisme Autònom de Desenvolupa-
ment Local de la Diputació de Tarragona, corresponent al 
2009
Tram. 258-00013/10
Coneixement de l’Informe p. 26

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
19/2013, referent a les instruccions de contractació d’enti-
tats de la Universitat Politècnica de Catalunya, corresponent 
al 2013
Tram. 258-00014/10
Coneixement de l’Informe p. 26

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
22/2013, referent a la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona, corresponent al 2011
Tram. 258-00015/10
Coneixement de l’Informe p. 26

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00008/10
Debat de totalitat p. 27
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 27

Proposició de llei de l’autoritat del docent
Tram. 202-00042/10
Debat de totalitat p. 27
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 27

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació i de la reducció dels sous a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne la despesa
Tram. 250-00597/10
Retirada p. 27

Proposta de resolució sobre la defensa dels inte-
ressos morals i materials de la Generalitat amb relació a al-
gunes causes judicials
Tram. 250-00607/10
Rebuig p. 27

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els efectes de la pròrroga pressupostària en les políti-
ques educatives
Tram. 302-00077/10
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00078/10
Rebuig p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 302-00083/10
Rebuig p. 28

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 de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 200-00007/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

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
Debat de totalitat p. 29
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Mixt i Grup Parlamentari de Ciu-
tadans p. 29
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 202-00046/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00048/10
Presentació p. 29
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
plantilla de mestres de l’Escola Montmany i l’elaboració del 
projecte d’ampliació com a centre per a Figaró-Montmany i 
Tagamanent
Tram. 250-00633/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la difusió de la Llei de 
l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lu-
cratius i dels incentius fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’eliminació de símbols 
polítics i partidistes en edificis i espais públics
Tram. 250-00639/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes a les residències i els centres de dia per a persones de-
pendents
Tram. 250-00640/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaça-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de 
construir a Piera
Tram. 250-00642/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
estació depuradora d’aigües residuals al nucli urbà del Por-
tell, a Piera
Tram. 250-00643/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la conversió de l’anti-
ga travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un vial 
urbà
Tram. 250-00644/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Ras-
quera
Tram. 250-00647/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Be-
nifallet
Tram. 250-00648/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la clausura de l’abo-
cador de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recu-
peració paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajuntament 
d’aquesta població
Tram. 250-00650/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can 
Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb la roton-
da de la sortida 11 de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
canvis en el Projecte de rodalia de Barcelona, línia R-3, tram 
Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el cessament de Jo-
sep Antoni Duran i Lleida de la Comissió Bilateral Generali-
tat - Estat perquè no defensa les posicions de la Generalitat 
amb relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre l’impuls de codis de-
ontològics de valors i ètica pública i un nou model d’organit-
zació de l’Administració
Tram. 250-00658/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor a l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del me-
tro, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una nor-
mativa per a homogeneïtzar els criteris tècnics per a la instal-
lació de reductors de velocitat a les carreteres i vies urbanes 
i interurbanes
Tram. 250-00662/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les lí-
nies de treball del Centre d’Art Tarragona i el pagament del 
deute a aquest equipament cultural
Tram. 250-00663/10
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre la retirada del projecte 
de creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades 
pel Govern
Tram. 250-00668/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 10/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00675/10
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
partida pressupostària per al Programa de suport a l’auto-
nomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10
Esmenes presentades p. 49
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Proposta de resolució sobre la revisió de la norma-
tiva de les inversions procedents de l’1% cultural en projec-
tes de patrimoni cultural
Tram. 250-00679/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
pressupost de l’Escola Superior de Música de Catalunya i de 
les taxes de matriculació
Tram. 250-00680/10
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni entre l’Ajuntament de Salou i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb relació a les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre la dotació pressupos-
tària de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per al millo-
rament de la via entre Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-
rebei
Tram. 250-00685/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’adaptació dels accessos de l’estació Rambla Just Oliveras 
de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de 
rodalia a Cabrera de Mar
Tram. 250-00687/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre l’acord del canvi de ti-
tularitat d’un tram de la carretera N-II a favor de la Generali-
tat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 250-00688/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre l’increment de l’ofer-
ta educativa de cicles formatius de grau superior a l’Institut 
Sabadell
Tram. 250-00690/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre la retirada de la Reso-
lució ENS 1051/2013, relativa a les adjudicacions de destina-
cions provisionals per al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre les obres de perllonga-
ment i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès 
Occidental
Tram. 250-00694/10
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong - Castellarnau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de 
Camallera
Tram. 250-00696/10
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00697/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre la consideració de les 
retribucions econòmiques de monitors esportius, entrena-
dors i àrbitres com a exemptes de cotització a la seguretat 
social
Tram. 250-00699/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre l’autonomia de gestió 
dels centres docents i la discriminació positiva de persones 
amb disminució reconeguda
Tram. 250-00701/10
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de desti-
nacions provisionals per al curs 2013-2014 al personal dels 
cossos docents
Tram. 250-00702/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels pro-
jectes d’integració social a les escoles públiques
Tram. 250-00703/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
hores del personal auxiliar d’educació a les escoles públi-
ques
Tram. 250-00704/10
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
projectes d’unitat d’escolarització compartida
Tram. 250-00705/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la Llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local promoguda pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la creació de les ve-
gueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona
Tram. 250-00714/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre la llar d’infants La Font 
del Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00717/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre les mesures a empren-
dre pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 de 
juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat i la se-
guretat de l’estació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00724/10
Esmenes presentades p. 60

Proposta de resolució sobre la substitució del mo-
biliari de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00728/10
Esmenes presentades p. 61
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Proposta de resolució de suport a l’oposició de Síria
Tram. 250-00729/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la reobertura de la uni-
tat sociosanitària de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 250-00730/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’atenció de les neces-
sitats educatives, laborals i socials dels joves amb discapa-
citat intel·lectual
Tram. 250-00731/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la signatura d’un con-
veni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i alguns municipis 
d’Osona per a l’execució d’infraestructures hidràuliques
Tram. 250-00732/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la neutralitat política 
en l’exercici de l’activitat professional per part dels agents 
dels Mossos d’Esquadra associats a Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 250-00734/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la defensa del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears
Tram. 250-00735/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’execució immediata 
de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00736/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un homenat-
ge a José Pérez Ocaña
Tram. 250-00737/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la restauració i l’ade-
quació de l’edifici de l’estació de tren de Santa Maria de Pa-
lautordera
Tram. 250-00738/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la regulació de l’accés 
i el consum terapèutic del cànnabis
Tram. 250-00739/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00740/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’acte de beatificacions 
massives a Tarragona
Tram. 250-00741/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la prohibició de cir-
culació de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de 
descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant 
i Ulldecona
Tram. 250-00781/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la representació insti-
tucional de Catalunya al Consell de Seguretat Nuclear
Tram. 250-00782/10
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
Tram. 250-00783/10
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’increment del pressu-
post per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la modificació de les 
lleis d’estrangeria que penalitzen l’ajuda als immigrants i el 
compliment dels compromisos sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la regulació de la pro-
moció, la comercialització i el consum de begudes energè-
tiques
Tram. 250-00786/10
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres del nou edifici del barri de Merinals de Sabadell que 
ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats per aluminosi
Tram. 250-00787/10
Presentació p. 67

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 68

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament 
d’una banca pública catalana
Tram. 270-00006/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 68

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 69

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la negociació del sistema de finançament autonòmic
Tram. 302-00076/10
Esmenes presentades p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els efectes de la pròrroga pressupostària en les políti-
ques educatives
Tram. 302-00077/10
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00078/10
Esmenes presentades p. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma energètica de l’Estat
Tram. 302-00079/10
Esmenes presentades p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 302-00080/10
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sostenibilitat del sistema d’autonomia personal i de-
pendència
Tram. 302-00081/10
Esmenes presentades p. 82
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cobrament a tercers del sistema sanitari públic
Tram. 302-00082/10
Esmenes presentades p. 84

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 302-00083/10
Esmenes presentades p. 88

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10
Substitució de diputats p. 89

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 77/X, sobre 
el millorament de la cobertura de la telefonia mòbil a la xarxa 
de trens de rodalia i regionals
Tram. 290-00058/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 89

Control del compliment de la Resolució 86/X, sobre 
la instal·lació d’infraestructures de telefonia mòbil a la carre-
tera C-31 al pas pel Baix Llobregat
Tram. 290-00067/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 90

Control del compliment de la Resolució 111/X, so-
bre l’accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la 
Salut
Tram. 290-00091/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 91

Control del compliment de la Resolució 122/X, so-
bre la responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en 
l’explotació dels recursos naturals i sobre el reciclatge de 
mòbils
Tram. 290-00102/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 92

Control del compliment de la Resolució 126/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2012, referent a 
GISA, corresponent al 2008 i el 2009
Tram. 290-00105/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 127/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2012, referent a 
GISA, corresponent al 2007
Tram. 290-00106/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 129/X, so-
bre la construcció del centre de telecomunicacions de Coll 
de Bucs, de Camprodon
Tram. 290-00108/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 93

Control del compliment de la Resolució 130/X, so-
bre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
Tram. 290-00109/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 94

Control del compliment de la Resolució 145/X, so-
bre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coro-
mines, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre
Tram. 290-00124/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 94

Control del compliment de la Resolució 178/X, so-
bre la suspensió temporal del Projecte de decret pel qual 
s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 290-00143/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 95

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 6/X, sobre la 
defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 96

Control del compliment de la Moció 25/X, sobre la 
formació professional
Tram. 390-00025/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 97

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00148/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb la consellera d’Ensenyament sobre l’Informe 
sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00149/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb el conseller de Salut sobre l’Informe sobre mal-
nutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00150/10
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre 
l’Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00151/10
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb el conseller de Salut sobre la malnutrició 
infantil
Tram. 354-00175/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00177/10
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció dels equipaments
Tram. 354-00178/10
Sol·licitud i tramitació p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00179/10
Sol·licitud i tramitació p. 99
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la 
Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre 
les actuacions i la coordinació interdepartamental davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 354-00183/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb el conseller de Salut sobre les actuacions i 
la coordinació interdepartamental davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 354-00184/10
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’in-
crement de la pobresa infantil relacionat amb la reforma de 
la Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00185/10
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
la Infància amb la consellera d’Ensenyament sobre les actu-
acions i la coordinació interdepartamental davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 354-00186/10
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la interlocutòria que anul·la la concessió del tercer grau peni-
tenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generali-
tat que estaven condemnats
Tram. 354-00191/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre l’assistència del president de la Generalitat a l’acte de 
beatificació organitzat per l’Església a Tarragona el 13 d’oc-
tubre de 2013
Tram. 354-00192/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el compliment dels compromisos de pagament del deu-
te amb les administracions locals
Tram. 354-00194/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre la decisió de deixar de subven-
cionar els ajuts a les residències privades per als nous de-
pendents
Tram. 354-00196/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’informe dels greuges del Govern de l’Estat envers Cata-
lunya i sobre la polèmica que ha provocat amb el president 
de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 354-00198/10
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre la suspensió dels programes 
individuals d’atenció de prestació econòmica vinculada al 
d’atenció residencial i l’ingrés associat a places de prestació 
econòmica vinculada
Tram. 354-00200/10
Sol·licitud i tramitació p. 101

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment 
de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics
Tram. 356-00253/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 161) p. 101

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Royo 
Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per 
la República Democràtica del Congo, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informin 
sobre l’organització i els continguts de l’espai de diàleg pre-
vist durant el Mobile World Congress i el seu finançament
Tram. 356-00369/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Banc dels Aliments davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00387/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Càritas davant la Comissió de la Infància perquè expliqui 
la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00388/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Pediatria davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició 
infantil
Tram. 356-00389/10
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell Català de Ressuscitació davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’experiència pilot d’aquesta entitat a 
les Terres de l’Ebre en incorporar en el currículum escolar 
la formació en tècniques de ressuscitació cardiopulmonar
Tram. 356-00396/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Amics de les Homilies d’Organyà davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les ac-
tuacions de l’entitat
Tram. 356-00397/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objec-
tius i les actuacions de l’entitat
Tram. 356-00398/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua perquè exposi l’informe «‘En español o nada’. 40 
casos greus de discriminació lingüística a les administraci-
ons públiques, 2007-2013»
Tram. 356-00399/10
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o 
en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 356-00405/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió 
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de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres 
o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de mal-
nutrició infantil
Tram. 356-00406/10
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o 
en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 356-00407/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comis-
sió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants po-
bres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 356-00408/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels in-
fants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00409/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació 
dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions da-
vant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00410/10
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats perquè informi sobre l’oferta formativa 
per als alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i modera-
da després de l’educació secundària obligatòria
Tram. 356-00452/10
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Cerdà davant la Comissió d’Interior perquè pre-
senti les conclusions de l’informe sobre la gestió relacional 
en l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
Tram. 356-00454/10
Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit p. 103
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l’entitat i 
expliqui la situació de la gent gran
Tram. 356-00460/10
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Du-
ran i Lleida, president de la part catalana de la Comissió Bi-
lateral Generalitat-Estat, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre la seva actuació en la Comissió 
i sobre l’informe dels greuges del Govern de l’Estat envers 
Catalunya
Tram. 356-00461/10
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de Francisco Marco, 
director de Método 3, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00462/10
Sol·licitud p. 104

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les informacions publicades al vol-
tant de l’actuació del director del Servei Català de la Salut
Tram. 355-00050/10
Substanciació p. 104

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària del primer semestre del 2013
Tram. 355-00066/10
Substanciació p. 104

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de 
prevenció i d’extinció d’incendis del 2013
Tram. 355-00068/10
Substanciació p. 104

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les conclusions de l’informe sobre 
la gestió relacional en l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
Tram. 355-00069/10
Substanciació p. 104

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la polí-
tica energètica
Tram. 355-00072/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 105

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. 355-00073/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 105

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla 
estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016
Tram. 355-00074/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 105

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
Tram. 355-00075/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 105

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

Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, o d’una representació 
d’aquesta entitat amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00141/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Ada Colau, membre de l’Ob-
servatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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-



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

SUMARI 9

ció del Registre de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 353-00142/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

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 20 de juliol, 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. 353-00143/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

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 20 de 
juliol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00144/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, magis-
trat del Jutjat de Primera Instància número 1 de Mataró, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, 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. 353-00145/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00146/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença de Jesús Sánchez, advocat i di-
putat 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 20 de juliol, 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 con-
sum
Tram. 353-00147/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00148/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les per-
sones 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 pú-
blics de consum
Tram. 353-00149/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença d’una representació del Deganat 
de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00150/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença del síndic de greuges amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, 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. 353-00151/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de Francesc Vendrell Bayona, di-
rector de Consum i Territori del Síndic de Greuges, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, 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. 353-00152/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença d’una representació del Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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 prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00153/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença de la síndica de greuges de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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 prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00154/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 107

Compareixença d’una representació de l’Organit-
zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00155/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació de Facua - As-
sociació de Consumidors en Acció de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, 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 
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i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00156/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00157/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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 prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00158/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

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 20 de juliol, 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. 353-00159/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença d’una representació del Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00160/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 108

Compareixença de Santos González Sánchez, pre-
sident de l’Associació Hipotecària Espanyola, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00161/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director 
de l’Agència Catalana de Consum, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Co-
di 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. 353-00162/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença de Domènec Martínez Garcia, di-
rector de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Ben-
estar Social de l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occiden-
tal), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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 prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00163/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

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 20 de juliol, 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 con-
sum
Tram. 353-00164/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 109

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00165/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00166/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

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 20 de juliol, 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. 353-00167/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Xavier Sanz, de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00168/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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 prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 353-00169/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

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 20 de juliol, 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. 353-00170/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 110

Compareixença d’una representació de la Secreta-
ria d’Habitatge i Millora Urbana amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00171/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

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 20 de 
juliol, 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 Direc-
tori de serveis públics de consum
Tram. 353-00172/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Luis Pineda, president d’Aus-
banc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00173/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Montserrat Andrés, delegada 
d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Co-
di 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. 353-00174/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença del coordinador general d’Aicec-
Adicae amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, 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 con-
sum
Tram. 353-00175/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, presi-
dent de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances (Adicae), amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00176/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 111

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des-
envolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació per a informar sobre la federació sorgida 

de la fusió de tres federacions catalanes d’organitzacions no 
governamentals
Tram. 357-00047/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats Penal Internacional davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans per a presentar les activitats de la seu 
internacional fixada a Barcelona
Tram. 357-00135/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Joan Caellas Fernández, ex-di-
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. 357-00179/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Ricard Banquells Bernad, ex-
vicepresident primer de Banco Mare Nostrum i ex-director 
general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Ac-
tuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00180/10
Substanciació p. 112

Compareixença d’Albert Vancells Noguer, expresi-
dent de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00181/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Martí Solé Bordes, expresident 
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 Consumidors
Tram. 357-00182/10
Substanciació p. 112

Compareixença de Josep Colomer Ràfols, expre-
sident de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne-
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00183/10
Substanciació p. 113

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gra-
tuïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00301/10
Decaïment p. 113

Compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, pre-
sident del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a infor-
mar sobre la situació del torn d’ofici
Tram. 357-00325/10
Substanciació p. 113

Compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans per a informar sobre la situació de l’assistèn-
cia jurídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00390/10
Substanciació p. 113

Compareixença del director del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut per a explicar la relació del 
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director del Servei Català de la Salut amb empreses proveï-
dores de serveis al Departament de Salut
Tram. 357-00400/10
Substanciació p. 113

Compareixença del director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 
3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 357-00406/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 161) p. 113

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el 
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 357-00421/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació de Pimec-Co-
merç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00422/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença del president del Consell Català de 
Ressuscitació davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre l’experiència pilot d’aquesta entitat a les Terres de 
l’Ebre relativa a la incorporació en el currículum escolar de 
la formació en tècniques de ressuscitació cardiopulmonar
Tram. 357-00425/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114
Substanciació p. 114

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la re-
percussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Es-
tat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00426/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de 
l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00427/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la reper-
cussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat 
de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00428/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de 
la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00429/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 357-00430/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Empresa 

i Ocupació per a informar sobre l’equiparació de valor entre 
homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació eco-
nòmica
Tram. 357-00431/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença de Jorge Fabra Utray, membre 
d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’ener-
gia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 357-00432/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat 
del sector
Tram. 357-00433/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació d’Unió Espa-
nyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actu-
alitat del sector
Tram. 357-00434/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòli-
ca i l’actualitat del sector
Tram. 357-00435/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Productors d’Energies Renovables davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius 
a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 357-00436/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Carles Ruiz, alcalde de Vilade-
cans (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a explicar els procediments del projecte «Vilade-
cans The Style Outlets»
Tram. 357-00437/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença del director general de Comerç da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar els 
procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 357-00438/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença del director general de Comerç da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
la repercussió del projecte de centre comercial de fabricants 
de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç de la comarca
Tram. 357-00439/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Francesc Damià Calvet, director 
de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar els procediments del projecte «Vila-
decans The Style Outlets»
Tram. 357-00440/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecno-
lògic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00441/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Rafael Harillo, director gene-
ral de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i 
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Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espa-
cial a Catalunya
Tram. 357-00442/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Armengol Torres Sabaté, coordi-
nador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial de l’Espai, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00443/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Cerdà davant la Comissió d’Interior per a presentar les con-
clusions de l’informe sobre la gestió relacional en l’incendi 
de l’Alt Empordà del 2012
Tram. 357-00444/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117
Substanciació p. 117

Compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Ri-
ta Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per la República 
Democràtica del Congo, davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l’orga-
nització i els continguts de l’espai de diàleg previst durant el 
Mobile World Congress i el seu finançament
Tram. 357-00445/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació del Banc dels 
Aliments davant la Comissió de la Infància per a explicar la 
situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00446/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de Càritas da-
vant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 357-00447/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Pediatria davant la Comissió de la Infància per a 
explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i 
les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 357-00448/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de 
pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 357-00449/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis davant la Comissió de la Infància 

per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de po-
bresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 357-00450/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya davant la Comissió de la 
Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en 
risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutri-
ció infantil
Tram. 357-00451/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en 
risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutri-
ció infantil
Tram. 357-00452/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants 
pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 357-00453/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de José Antonio González Casa-
nova, catedràtic de teoria de l’estat i dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del 
Dret a Decidir
Tram. 357-00454/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00455/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació amb el president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe i la 
memòria d’activitats del 2012
Tram. 359-00007/10
Substanciació p. 118

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament d’una funcionària interina
Acord p. 119



NOTES

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

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

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

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 15

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 350/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cessió d’ús o propietat de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 250-00442/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 17, 16.10.2013, DSPC-C 216

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la cessió d’ús o propietat de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels Horts 
(tram. 250-00442/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 26017) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 26052).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer gestions amb el Govern de l’Estat, d’acord amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per a obtenir 
la cessió d’ús o de propietat de l’edifici de l’antiga ca-
serna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç dels Horts 
per tal que pugui ésser destinada a habitatge social de 
lloguer protegit o a qualsevol altre ús social.

b) Recuperar i actualitzar els treballs i estudis efec-
tuats per la Secretaria d’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, per a 
identificar totes les casernes i altres instal·lacions de 
l’Estat a Catalunya que podrien ésser destinades a ha-
bitatge social, i proposar la subscripció de convenis de 
col·laboració amb els responsables patrimonials de les 
casernes de la Guardia Civil en desús i els ajuntaments 
interessats, a fi de redestinar aquests immobles a habi-
tatges socials.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 351/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’illa d’equipa-
ments del Mercat del Guinardó, de Barce-
lona
Tram. 250-00540/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 17, 16.10.2013, DSPC-C 216

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tin-
guda el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’illa 
d’equipaments del Mercat del Guinardó, de Barcelo-
na (tram. 250-00540/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 30798).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Accelerar el calendari de construcció del centre de 
dia i la residència per a gent gran de l’illa d’equipa-
ments del Mercat del Guinardó, a Barcelona, unitat 
d’actuació 3, i reiniciar les obres abans de tres mesos.

b) Reprendre immediatament les obres de tancament 
i finalització del centre d’atenció primària de l’illa 
d’equipaments del Mercat del Guinardó, unitat d’actu-
ació 3, i, posteriorment, per mitjà del Departament de 
Salut, fer-hi el trasllat de la dotació material i de per-
sonal necessari abans que finalitzi el 2013.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

El secretari El president
de la Comissió de la Comissió
Jaume Collboni Cuadrado Sergi Sabrià i Benito

Resolució 352/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la promoció de les marques turís-
tiques territorials
Tram. 250-00502/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 10, 16.10.2013, DSPC-C 217

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la promoció de la marca 
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turística Costa Daurada (tram. 250-00502/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 27169) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 28120).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a invertir 
en la promoció nacional i internacional de les marques 
turístiques territorials d’acord amb el Pla de màrque-
ting turístic de Catalunya 2013-2015, en col·laboració 
amb els agents públics i privats que estan fent aquesta 
tasca de promoció de la Costa Daurada.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

La secretària en funcions El president en funcions 
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Josep Rull i Andreu

Resolució 353/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’una xarxa de calls
Tram. 250-00525/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 10, 16.10.2013, DSPC-C 217

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa de 
calls (tram. 250-00525/10), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 28143).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a empren-
dre les accions necessàries per a:

a) Crear una xarxa de calls arreu de Catalunya, oberta 
a totes les poblacions on hi va haver presencia jueva 
que vulguin participar en l’estudi i la divulgació del 
seu passat jueu, i que permeti l’elaboració d’una his-
tòria del nostre judaisme ben documentada i de gran 
abast, tenint en compte tant les grans ciutats com les 
poblacions petites.

b) Crear una base de dades a partir de l’estudi coordi-
nat dels arxius d’arreu del territori per mitjà de la im-

plicació de llurs arxivers i de les institucions que els 
emparen, publicar-ne els resultats i agrupar els treballs 
fruit de la recerca, que permetin seguir les petjades 
dels jueus catalans i generar relacions que fins ara no 
s’han establert de manera sistemàtica.

c) Crear les rutes culturals de la xarxa de calls, que, fi-
dels a la història, es basin en les recerques precedents 
i que optin per un model cultural que valori i potenciï 
encara més el nostre llegat. La cura en el plantejament 
d’aquestes rutes fornirà una documentació de gran in-
terès, que ajudarà a conèixer millor aquesta part de la 
història de Catalunya.

d) Recrear, mitjançant les noves tecnologies, els antics 
calls i accedir a la documentació dels arxius digital-
ment per a fer arribar una informació sempre actualit-
zada, acurada i atractiva a un turisme de nivell.

e) Considerar la possibilitat d’impartir la temàtica del 
judaisme català a les escoles i als instituts introdu-
int-la en els programes d’història de Catalunya per-
què aquest coneixement afavoreixi l’obertura i l’es-
tabliment de llaços culturals i empresarials, entre 
altres.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas

Resolució 354/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la redacció d’un pla de revitalit-
zació econòmica de les comarques que te-
nen centrals nuclears
Tram. 250-00578/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 10, 16.10.2013, DSPC-C 217

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la denegació dels permi-
sos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó 
i d’urani (tram. 250-00578/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa i pel Grup Mixt, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
31013).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar compliment a l’acord del Parlament, adop-
tat per unanimitat, de redactar un pla de revitalització 
econòmica de les comarques que tenen centrals nu-
clears per a anticipar-se al futur tancament d’aquestes 
centrals.

b) Exigir al Govern de l’Estat la revocació del decret 
que anul·la les primes a les energies renovables, per tal 
que a Catalunya es puguin aprofitar els recursos pro-
pis renovables com el sol, el vent i la biomassa per a 
contribuir als objectius de la Unió Europea de comptar 
amb el 20% d’energia renovable l’any 2020.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas

Resolució 355/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la supervisió de les revisions dels 
contractes que fan algunes entitats finance-
res per a continuar aplicant tipus d’interès 
desproporcionats
Tram. 250-00580/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 10, 16.10.2013, DSPC-C 217

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim 
de transició que estableix la disposició transitòria de 
l’Ordre de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència 
i protecció del client de serveis bancaris (tram. 250-
00580/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 30932).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat per 
tal que supervisi, conjuntament amb el Banc d’Espa-
nya, les revisions dels contractes que porten a terme 
algunes entitats financeres amb l’objectiu de conti-
nuar aplicant tipus d’interès desproporcionats i injus-
tos després de l’entrada vigor de l’Ordre de l’Estat 
EHA/2899/2011, com també totes les pràctiques abu-

sives de les entitats financeres espanyoles denunciades 
reiteradament per la Comissió Europea.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas

Resolució 356/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la garantia de continuïtat de l’ac-
tivitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incen-
tivació de la producció d’energia amb fonts 
renovables
Tram. 250-00613/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Sessió núm. 10, 16.10.2013, DSPC-C 217

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tin-
guda el 16 d’octubre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la garantia de continuïtat 
de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incenti-
vació de la producció d’energia amb fonts renovables 
(tram. 250-00613/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 32279) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 33332).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer totes les actuacions factibles per a afavorir la con-
tinuïtat de l’activitat i de l’ocupació de l’empresa Alstom 
Wind a Catalunya, continuant la intercessió amb la di-
recció de l’empresa per a aconseguir aquests objectius.

b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè aquest defineixi un nou marc jurídic i 
econòmic estable que garanteixi la rendibilitat sufi-
cient per a tornar a incentivar la producció d’energia 
elèctrica amb fonts renovables.

c) Estudiar i, si tècnicament és possible, presentar un 
recurs d’inconstitucionalitat davant la nova regulació 
de l’energia que ha efectuat el Govern de l’Estat i que 
envaeix les competències de la Generalitat i impedeix 
el desenvolupament de les energies renovables.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2013

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Rafael Luna Vivas
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Resolució 357/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’acció internacional i la coope-
ració al desenvolupament dels ajuntaments
Tram. 250-00589/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 9, 18.10.2013, DSPC-C 223

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió tinguda el 18 d’octubre de 2013, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ac-
ció internacional i la cooperació al desenvolupament 
dels ajuntaments (tram. 250-00589/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 30799).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància 
de la tasca dels ajuntaments catalans en matèria d’ac-
ció internacional i de cooperació al desenvolupament, 
àmbit en el qual, després d’haver desenvolupat amb 
èxit una gran quantitat de projectes, s’ha acumulat una 
experiència molt valuosa que la societat catalana no 
pot perdre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer i donar suport a l’acció internacional 
dels municipis i la cooperació al desenvolupament dels 
ajuntaments catalans.

b) Vetllar perquè l’escassetat de recursos públics no 
provoqui la desaparició ni la disminució de persones i 
entitats –en definitiva, de coneixement– que formen el 
teixit solidari municipal, ja que aquesta eventual desa-
parició total o parcial tindria conseqüències negatives 
per a Catalunya a mitjà termini.

c) Garantir que la llei de reforma dels governs locals 
faci possible que aquests continuïn promovent projec-
tes de cooperació descentralitzada.

d) Instar el Govern de l’Estat a garantir, per mitjà del 
projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració pública, que els ens locals puguin con-
tinuar promovent projectes de cooperació descentra-
litzada.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

Resolució 358/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat del suport institu-
cional i econòmic a la Taula Catalana per la 
Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-00621/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió núm. 9, 18.10.2013, DSPC-C 223

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 18 d’octubre de 2013, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
compliment de la Resolució 732/IX, sobre la conti-
nuïtat del suport institucional i econòmic a la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
(tram. 250-00621/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 33320).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya es referma públicament 
en la importància per a Catalunya de la Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia com a espai 
ampli, plural i de concertació permanent, que proposa 
una mirada diferent sobre el conflicte colombià i, al-
hora, sobre les propostes ciutadanes de resistència a la 
complexa situació de conflicte a Colòmbia.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
que la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia continuï existint com a espai únic, i que 
tingui ple suport de les institucions socials i, com fins 
ara, de les administracions públiques de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar donant suport institucional i econòmic a la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
per a garantir-ne la continuïtat.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando
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1.15. MOCIONS

Moció 50/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la negociació del sistema de finança-
ment autonòmic
Tram. 302-00076/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, 24.10.2013, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la negociació del sistema de finança-
ment autonòmic (tram. 302-00076/10), presentada 
per la diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 41655), pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 41662) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 41706).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya reconeix que, en qualse-
vol dels escenaris nacionals en què s’articuli el futur 
de Catalunya, la renovació del sistema de finançament 
autonòmic que ha d’entrar en vigor el 2014 ha de servir 
per a obtenir més recursos per a fer front a les políti-
ques públiques que són competència de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar el compliment del títol VI de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’article 2 i la disposició 
addicional setena de la Llei orgànica de finançament 
de les comunitats autònomes, que estableixen la revi-
sió quinquennal del sistema de finançament.

b) Fer totes les actuacions necessàries amb el Govern 
de l’Estat perquè nomeni amb urgència els membres 
de la part estatal de la Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals Estat-Generalitat.

c) Exigir la convocatòria del Ple de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, després 
de convocar els representants dels grups parlamenta-
ris, com a instrument formal del procés de reforma del 
sistema de finançament vigent.

d) Comparèixer al Parlament abans del final del 2013 
per a donar-hi compte dels acords i els resultats ob-
tinguts en les gestions fetes amb el Govern de l’Estat.

e) Defensar, en la negociació d’un nou model de fi-
nançament per a Catalunya, el model aprovat en les 
conclusions de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model 
de Finançament Basat en el Concert Econòmic, l’any 
2011, i aprovat pel Ple del Parlament el 17 de juliol 
de 2012.

f) Reclamar al Govern de l’Estat que, prèviament o 
en paral·lel a la negociació d’un nou model de finança-
ment, transfereixi a la Generalitat la totalitat dels fons 
que resten pendents d’abonar a Catalunya, i en espe-
cial els derivats de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’autonomia.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

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

Moció 51/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 302-00080/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, 24.10.2013, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació en el sector industrial (tram. 
302-00080/10), presentada pel diputat Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 41628), pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 41658), pel Grup Parlamen-
tari Socialista, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i 
el Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41700) i pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41707).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a des-
plegar les propostes recollides en el document «Més 
indústria», signat per agents econòmics i socials, uni-
versitats i col·legis professionals per a donar impuls a 
les 138 mesures recollides en el marc de l’Acord es-
tratègic.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les actuaci-
ons a mitjà termini, insta el Govern a desenvolupar, en 
el termini de tres mesos, i donar informació de l’estat 
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d’execució de cada programa abans de la finalització 
de l’actual període de sessions als portaveus dels grups 
parlamentaris a la Comissió d’Empresa i Ocupació: 

a) El Programa de clústers de Catalunya.

b) El Programa d’innovació empresarial.

c) El Programa d’internacionalització agrupada.

d) El Programa de reactivació industrial, que inclogui, 
entre altres, un programa de relocalització industrial 
per a empreses de Catalunya que vulguin retornar-hi 
plantes de producció, recuperar la localització d’acti-
vitats industrials tradicionals perdudes durant la glo-
balització i afegir-n’hi de noves a partir de l’R+D+i i 
l’emprenedoria individual i social.

3. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les actua-
cions en el curt termini, insta el Govern a fer tots els 
esforços necessaris, pressupostant les actuacions que 
siguin necessàries per a assolir, al llarg del 2014, els 
objectius següents: 

a) Amb referència al finançament: 

1r. L’increment del 10% del nombre d’operacions amb 
àngels inversors i del volum d’aquestes operacions.

2n. El millorament del 5% del finançament dels recur-
sos destinats a préstecs i avals a projectes de petites 
o mitjanes empreses per mitjà de l’Institut Català de 
Finances.

3r. La readscripció i la priorització de tasques del per-
sonal dels departaments implicats per a dedicar més 
esforços a la captació de finançament europeu.

b) Amb referència a la formació: 

1r. L’increment del 40% del nombre d’alumnes partici-
pants en la formació professional dual.

2n. Una xarxa de centres de formació professional de 
referència, amb branques d’activitat relacionades amb 
la indústria i amb capacitat per a impartir les diferents 
modalitats de formació professional: inicial, ocupaci-
onal i continuada.

3r. La creació d’un grup de treball expert en indústria 
en el si del Consell Català de la Formació Professional.

4t. El desplegament de les mesures referides a forma-
ció professional aprovades en la Moció 22/X.

c) Amb referència a l’energia: 

1r. L’establiment d’un pla de centrals de biomassa per a 
l’obtenció d’energia tèrmica que permeti doblar la ca-
pacitat actual de Catalunya en un termini de dos anys.

2n. El coneixement de les empreses catalanes dels ter-
minis i procediments per a canviar de subministra-
dors.

3r. L’acceleració del canvi de model energètic –incre-
mentant l’aportació de renovables al mix elèctric– per 
a disminuir la dependència dels hidrocarburs.

d) Amb referència a les infraestructures: 

1r. La disposició d’un sistema d’anàlisi del cost-bene-
fici en termes econòmics, socials i mediambientals de 
totes les inversions que es facin en infraestructures.

2n. La revisió de la planificació d’infraestructures, 
amb diàleg amb el món local i fidel a previsions realis-
tes per a generar un marc de confiança i coneixement 
de les expectatives als operadors industrials.

e) Amb referència al suport a les empreses: 

1r. L’increment d’un 10% de les actuacions internacio-
nals de captació d’inversió estrangera.

2n. L’objectiu prioritari del manteniment del nombre 
de llocs de treball actuals en l’àmbit industrial i les 
condicions laborals i salarials.

3r. L’establiment i la posada en funcionament de cinc 
projectes d’acceleradores d’empreses d’alt potencial en 
innovació i internacionalització.

4t. La utilització de la compra pública, dins els princi-
pis de lliure competència, publicitat i objectivitat, per 
al suport a la indústria de Catalunya i, en especial, a la 
petita i mitjana empresa i a la innovació.

5è. El desenvolupament d’un model d’àrees d’activitat 
econòmica basada en la cooperació entre municipis en 
l’execució del qual es configurin un mapa i un catàleg 
bàsic de sectors urbanístics que garanteixin la dispo-
nibilitat d’infraestructures adequades i la coordinació 
d’aquests espais en funció de les necessitats del sector, 
per tal d’impulsar una cartera de serveis i de produc-
tes que permetin als emprenedors o a les empreses que 
vulguin instal·lar-s’hi de dur-ho a terme en les condici-
ons més favorables.

f) Amb referència a la innovació: 

1r. L’atracció de recursos addicionals per a la innova-
ció per a reforçar i equilibrar els programes destinats a 
recerca, desenvolupament i innovació.

2n. L’assoliment d’un nivell de finançament públic de 
la xarxa TECNIO, orientada a la innovació empresari-
al, que se situï almenys en els 40 milions d’euros.

3r. L’avançament cap a un finançament a terços dels 
centres tecnològics per a la innovació entre el finan-
çament basal de la Generalitat, el finançament públic 
competitiu i el finançament privat.

4t. La realització, en el termini de tres mesos, d’un 
procés d’agregació de centres tecnològics que n’aug-
menti la capacitat de conjunt, basat en economies d’es-
cala i una forta orientació a l’activitat exterior.

5è. L’assoliment del nombre de sis mil empreses inno-
vadores.

6è. Una modificació dels criteris d’acreditació i avalu-
ació del personal de recerca dependent d’universitats i 
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centres de recerca que n’incrementi la valoració per a 
la inscripció de patents i la transferència tecnològica al 
sector productiu.

g) Amb referència als clústers i les iniciatives de fo-
ment de la cooperació entre empreses, presentar, en el 
termini de tres mesos, la xarxa de clústers que definei-
xi els clústers de Catalunya seguint els requisits euro-
peus definits al programa RIS3.

h) Amb referència a la internacionalització, assolir les 
cinquanta mil empreses exportadores i les tretze mil 
que ho fan de manera habitual.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a nego-
ciar amb el Govern de l’Estat el traspàs dels aeroports 
catalans a la Generalitat amb la finalitat que aquesta 
els gestioni d’acord amb un model en què participin el 
món local i els agents econòmics.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar en seu parlamentària un informe que establei-
xi la programació d’execució de la línia 9 del metro 
de Barcelona, amb el calendari i les previsions de fi-
nançament, per a resoldre l’endarreriment actual de 
l’obra.

6. El Parlament de Catalunya, pel que fa a aspectes 
clau per a la indústria a curt termini que depenen de 
competències de l’Estat, insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat: 

a) L’execució de les infraestructures del corredor me-
diterrani pel que fa a transport de mercaderies per fer-
rocarril.

b) Les inversions en la línia ferroviària Barcelona-Tar-
ragona-Madrid que permetin l’ús de trens de 750 me-
tres de longitud.

c) La liberalització efectiva del transport de mercade-
ries i la potenciació des del sector públic del transport 
ferroviari per a mercaderies.

d) L’aturada del Projecte de reial decret sobre autocon-
sum, ja que el grava injustament, endarrereix la intro-
ducció de la competència, debilita la llibertat d’elecció 
dels consumidors i perjudica greument la competitivi-
tat empresarial.

e) El millorament dels avantatges fiscals per inversions 
en recerca, desenvolupament i innovació.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reque-
rir al Govern de l’Estat que, per mitjà del Consell de 
Seguretat Nuclear, s’aprovi un pla de protecció sísmica 
de les centrals nuclears d’acord amb els nous reque-
riments de la Unió Europea, a partir de l’accident de 
Fukushima, al Japó.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació a empreses 
del sector industrial que es troben en situació de difi-
cultat en aquest moment, insta el Govern a: 

a) En el cas d’Alstom: 

1r. Continuar fent de mediadora en el diàleg social a 
l’empresa per a afavorir el manteniment de l’activitat 
industrial.

2n. Planificar infraestructures per a donar a conèixer 
un marc d’activitat futura en el sector ferroviari.

3r. Reclamar al Govern de l’Estat que les gestions que 
ha fet per a aconseguir el projecte del metro de Riad, a 
l’Aràbia Saudita, reverteixin en un increment d’activi-
tat industrial a Catalunya.

4t. Reclamar al Govern de l’Estat un pla d’inversió en 
sistemes de seguretat als ferrocarrils de rodalia, per a 
l’establiment del sistema ERMTS2.

b) En el cas de Ficosa, fer la mediació i la intervenció 
com a autoritat laboral de Catalunya per a minimit-
zar els efectes dels expedients de regulació d’ocupació, 
i vetllar pel compliment de totes les condicions esta-
blertes cada cop que aquesta empresa ha estat ajudada 
des del Govern de la Generalitat.

c) En el cas de Ceràmiques del Foix, fer la media-
ció i la intervenció com a autoritat laboral de Cata-
lunya per a minimitzar els efectes dels expedients 
de regulació d’ocupació, i plantejar alternatives a la 
direcció de l’empresa amb la finalitat que es replan-
tegi el tancament de la planta de Santa Margarida i 
els Monjos.

d) En el cas de Panrico: 

1r. Donar suport als treballadors de l’empresa en la se-
va justa reivindicació.

2n. Fer totes les actuacions necessàries amb l’empre-
sa per a aconseguir les línies de finançament neces-
sàries per a donar continuïtat a l’activitat productiva 
i oferir un espai per a la negociació amb l’objectiu 
d’assolir la continuïtat i la viabilitat empresarial de la 
fàbrica de Panrico a Catalunya i el manteniment del 
màxim de llocs de treball a la planta de Santa Perpè-
tua de Mogoda.

3r. Instar l’empresa a complir les seves obligacions amb 
els treballadors i fer efectives les nòmines endarrerides.

4t. Fer de mediador i vetllar perquè no es produeixi 
cap mesura coercitiva de l’empresa vers els treballa-
dors pel que fa ales condicions laborals.

5è. Lamentar els incidents ocorreguts el dia 18 d’octu-
bre a la planta de Santa Perpètua de la Mogoda en què 
va resultar ferit lleu un treballador i instar les parts a 
resoldre per la via pacífica i de diàleg el conflicte exis-
tent utilitzant els mecanismes legals pertinents.

e) En el cas de SATI, fer el màxim nivell de mediació 
amb les empreses adjudicatàries del procés concursal 
perquè es mantinguin el màxim nombre de treballa-
dors de la plantilla.
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f) En el cas de Delphi: 

1r. Fer la mediació com a autoritat laboral de Cata-
lunya per a minimitzar els efectes de l’expedient de 
regulació d’ocupació, que preveu afectar 171 treballa-
dors.

2n. Fer el màxim nivell de mediació com a autoritat 
laboral i industrial de Catalunya perquè l’empresa ela-
bori un pla industrial que permeti la viabilitat futura 
de la planta i el manteniment del màxim nombre de 
llocs de treball.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

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

Moció 52/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la sostenibilitat del Sistema per a l’Auto-
nomia i Atenció a la Dependència
Tram. 302-00081/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, 24.10.2013, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la sostenibilitat del sistema d’autonomia 
personal i dependència (tram. 302-00081/10), presen-
tada per la diputada Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 41625), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41668), pel Grup 
Mixt (reg. 41701), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 41703) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 41704).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, davant els incompli-
ments de l’Estat i amb l’objectiu d’acordar un pacte de 
sostenibilitat del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència, amb mesures i acords concrets que 
en garanteixin la continuïtat i la qualitat a Catalunya, 
juntament amb l’accés al sistema, insta el Govern a: 

a) Convocar, per mitjà del Departament de Benestar 
i Família, en el termini d’un mes, la Comissió de Se-
guiment del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència.

b) Convocar els agents socials –entitats socials, patro-
nals i sindicats– i els representants del món local.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pri-
oritzar el pagament dels serveis d’atenció diürna que 
tenen el vistiplau corresponents a persones amb disca-
pacitat intel·lectual.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

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

Moció 53/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la reforma energètica de l’Estat
Tram. 302-00079/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, 24.10.2013, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la reforma energètica de l’Estat (tram. 
302-00079/10), presentada per la diputada Montserrat 
Ribera i Puig, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 41617), pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 41627), pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 41669) i pel Grup 
Mixt (reg. 41702).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya valora negativament els 
successius canvis legislatius i reglamentaris que impul-
sa el Govern de l’Estat i que afecten la regulació del 
sector elèctric, perquè perjudiquen el desenvolupament 
de les energies netes, renovables i segures; penalitzen 
l’eficiència i agreugen la pobresa energètica de l’econo-
mia familiar; retallen la competitivitat de les empre-
ses; desincentiven les inversions en el sector energètic; 
generen inseguretat jurídica; restringeixen la innova-
ció en les formes de generació i subministraments elèc-
trics; redueixen encara més l’autogovern en aquesta 
matèria, i allunyen Catalunya dels objectius de la Unió 
Europea de disposar d’una energia segura, sostenible i 
competitiva i de l’objectiu que també fixa la Unió Eu-
ropea de reduir el 20% el consum d’energia, reduir el 
20% les emissions dels gasos d’efecte d’hivernacle i 
elevar la contribució de les energies renovables al 20% 
del consum, conegut com a objectiu 20-20-20.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Prendre les iniciatives polítiques, administratives 
i judicials necessàries per a fer front als continguts 
d’aquesta reforma que són perjudicials per a la societat 
i l’economia catalanes i que atempten contra la soste-
nibilitat econòmica, social i ambiental del model ener-
gètic.

b) Fer ús de les competències que li atorga l’article 133 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix 
que la Generalitat participa en el procediment d’ator-
gament de l’autorització de les instal·lacions de pro-
ducció i transport d’energia i també en la regulació i la 
planificació d’àmbit estatal del sector de l’energia que 
afecti el territori de Catalunya.

c) Estudiar la presentació de recursos d’inconstituci-
onalitat en les matèries amb incidència energètica en 
què l’Estat envaeix competències de la Generalitat en 
l’àmbit energètic i actua amb una clara voluntat de re-
centralització i apel·lant a la unitat de mercat.

d) Revisar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Cata-
lunya 2012-2020 davant els canvis legislatius existents 
i els previstos en la reforma energètica en curs del Go-
vern de l’Estat, que preveuen una desincentivació de 
les energies renovables, de les polítiques d’estalvi i efi-
ciència energètica i de la cogeneració. Aquesta revisió 
ha d’adaptar les previsions numèriques del Pla actual 
i les estratègies d’actuació i ha de mantenir l’aposta 
decidida per les energies renovables, la generació dis-
tribuïda, l’autoconsum i l’estalvi i l’eficiència energè-
tics per tal d’afavorir que Catalunya pugui satisfer els 
objectius quantitatius i qualitatius de la Unió Europea 
pel que fa a disposar d’una energia segura, competitiva 
i sostenible. Així mateix, ha de donar suport a aquells 
que han fet inversions en l’àmbit de les energies foto-
voltaiques i, especialment, ha de continuar amb la re-
negociació dels crèdits atorgats per l’Institut Català de 
Finances. També l’insta a presentar per al 2014 un pro-
jecte de llei de creació d’un impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica.

e) Dissenyar una estratègia d’afavoriment de l’autono-
mia energètica que, a partir de criteris de sostenibi-
litat, planifiqui la feina que caldrà fer en els propers 
deu anys.

f) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat que por-
ti a terme: 

Primer. Una auditoria energètica independent de la 
composició del dèficit tarifari que inclogui una revisió 
dels conceptes prescindibles en un mercat competitiu 
i basat en l’eficiència, la independència energètica i les 
energies netes, i també de la metodologia de retribució 
de la producció, el transport i la distribució.

Segon. Una modificació en profunditat del funciona-
ment del mercat elèctric, amb la revisió del funcio-
nament de les subhastes d’energia i la garantia d’una 

retribució justa segons el cost de producció efectiu, 
amb l’objectiu de reduir el dèficit tarifari i garantir 
un sistema transparent, equitatiu i de foment de les 
energies netes.

Tercer. L’elaboració d’un projecte de llei d’energies re-
novables que sigui la transposició completa de la Di-
rectiva 2009/28/CE, relativa al foment de l’ús d’ener-
gia procedent de fonts renovables, i que estableixi un 
marc regulador estable.

Quart. Totes les modificacions legals necessàries per a 
fomentar i desenvolupar l’autoconsum d’energia reno-
vable amb balanç net. S’han de computar els peatges 
d’accés per a l’energia intercanviada a la xarxa, i no 
per a l’energia autoconsumida de manera instantània.

g) Fer una avaluació pròpia de la composició del dè-
ficit tarifari que inclogui una revisió dels conceptes 
prescindibles en un mercat competitiu i basat en l’efi-
ciència, la independència energètica i les energies ne-
tes, i també de la metodologia de retribució de la pro-
ducció, el transport i la distribució.

h) Requerir al Govern de l’Estat que mitjançant el 
Consell de Seguretat Nuclear aprovi un pla de protec-
ció sísmica de les centrals nuclears que estigui d’acord 
amb els nous requeriments de la Unió Europea des-
prés de l’accident de Fukushima.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

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

Moció 54/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el cobrament a tercers del sistema sani-
tari públic
Tram. 302-00082/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, 24.10.2013, DSPC-P 35

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 24 d’octu-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el cobrament a tercers del sistema sa-
nitari públic (tram. 302-00082/10), presentada per la 
diputada Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41622), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
41667), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41699) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
41705).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Proposar als representants de les parts dels actuals 
convenis d’assistència sanitària derivada d’accidents 
de trànsit que negociïn un nou conveni per un any 
d’àmbit català, entre Unespa, el Consorci de Compen-
sació d’Assegurances i els centres del Sistema Sanita-
ri Integral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat) 
–inclòs l’Institut Català de la Salut–, en el qual es tin-
guin en compte els punts següents: 

1r. Adequar l’objecte del contracte al que estableix 
l’article 83 de la Llei general de sanitat, que determi-
na que, en els supòsits en què apareix un tercer obligat 
al pagament, l’entitat prestadora té dret a reclamar del 
tercer responsable el cost dels serveis prestats i no es-
tableix, en cap cas, cap límit temporal ni assistencial.

2n. Mantenir la garantia que l’assegurança obligatòria 
de l’automòbil s’ha de fer càrrec de totes les despeses 
durant el tractament assistencial fins a arribar a la gua-
rició o l’estabilització i reconèixer les futures despeses 
assistencials que calguin a partir de l’estabilització.

3r. Adequar el sistema de facturació per a permetre la 
facturació segons el cost efectiu de la prestació sanità-
ria, entenent que el cost efectiu ha d’incloure: l’estada; 
el mòdul quirúrgic, si escau; les despeses de farmàcia 
i ortoprotèsiques; les proves diagnòstiques, i qualsevol 
altra despesa derivada de l’assistència sanitària a càr-
rec del tercer obligat.

4t. No excloure els conductors dels vehicles, incloent-hi 
els ciclomotors, les motocicletes i els vehicles assimi-
lables, en els accidents amb intervenció d’un únic ve-
hicle, ni fixar-ne l’import màxim, atès que s’ha d’asse-
gurar el rescabalament fins al límit contractual.

b) Utilitzar les eines i els sistemes d’informació ac-
tualment molt desenvolupats en el Siscat; revisar els 
preus públics utilitzats per al cobrament a tercers per 
tal que reflecteixin el cost real de la prestació; inici-
ar la revisió segons estudis financers i un millorament 
dels mètodes de càlcul, i publicar els preus en un ter-
mini de sis mesos.

c) Implantar les mesures necessàries per a millorar la 
derivació de les malalties d’origen laboral perquè si-
guin ateses en centres de les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals (MATMP), o bé perquè 
siguin identificables per a ésser facturades a les dites 
mútues per part dels centres del Siscat, aplicant la ins-
trucció corresponent per als centres de l’Institut Català 
de la Salut.

d) Promoure la signatura d’un conveni per mitjà de la 
comissió de seguiment que estableix l’Acord marc en-
tre el Departament de Salut i el Ministeri de Treball 

i Immigració, signat el 6 de juliol de 2009, amb l’ob-
jectiu d’actualitzar els compromisos establerts per tal 
que la facturació corresponent a accidents de treball 
o malalties professionals es faci segons els costos de 
prestació d’assistència efectius. Aquest conveni ha de: 

1r. Fomentar la cooperació entre les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social i les entitats sanitàries titulars dels centres 
del Siscat, establint mecanismes de col·laboració en els 
sistemes d’informació d’ambdues xarxes assistenci-
als que permetin compartir la informació relacionada 
amb l’activitat assistencial per contingències professi-
onals.

2n. Elaborar una llista de malalties que, per llur vincu-
lació, s’han de considerar contingències professionals, 
dels processos assistencials posteriors al diagnòstic 
d’aquest tipus de contingència i dels circuits o proce-
diments que permetin una millor coordinació entre les 
dues xarxes, i fer una proposta de tarifes que compensi 
l’activitat relacionada que els serveis sanitaris públics 
acompleixin per contingències professionals a compte 
de les mútues d’accidents de treball i malalties profes-
sionals de la Seguretat Social.

3r. Que el Servei Català de la Salut (CatSalut) o les 
entitats proveïdores del Siscat, de manera directa o in-
directa, es puguin personar a tots els processos de re-
qualificació de baixes laborals de malaltia comuna a 
professional per tal de recuperar els costos de les assis-
tències sanitàries prestades als afectats.

e) Implantar les mesures necessàries per a millorar la 
identificació dels casos que els centres del Siscat po-
den facturar a asseguradores esportives, escolars o de 
responsabilitat civil, entre d’altres, i també dels casos 
en què la sanitat pública pugui ésser considerada un 
tercer perjudicat i, per tant, pugui ésser creditora d’una 
causa.

f) Promoure els canvis legislatius necessaris davant 
el Congrés dels Diputats per tal que se suprimeixi el 
límit assistencial a les despeses d’assistència mèdica 
que estableix la Llei de l’Estat 21/2007, de l’11 de ju-
liol, de modificació del text refós de la Llei sobre res-
ponsabilitat civil i assegurança en la circulació de ve-
hicles de motor, i també les modificacions necessàries 
per a establir el dret al rescabalament per part de la 
sanitat pública de les despeses futures derivades dels 
accidents de trànsit.

g) Promoure els canvis legislatius necessaris per tal 
que la sanitat pública es consideri tercer perjudicat i 
esdevingui un creditor sempre preferent en tots els ca-
sos en què s’hagi de prestar assistència sanitària a càr-
rec d’un tercer.

h) Reclamar la dotació del Fons de garantia assistenci-
al entre comunitats autònomes, creat pel Reial decret 
llei 16/2012, del 20 d’abril, i l’establiment d’unes tari-
fes de preus que s’ajustin als costos reals d’assistència 
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sanitària, i també, respecte al Fons de cohesió, recla-
mar que Catalunya rebi tots els fons per serveis pres-
tats o programes.

i) Actualitzar amb els nous preus públics revisats les 
tarifes de l’atenció a ciutadans estrangers, que liqui-
da l’Estat amb altres països per assistències prestades 
mitjançant el Siscat, que actualment es facturen amb 
les tarifes vigents de preus públics.

j) Fer un estudi sobre la legislació i els convenis dels 
altres països europeus quant al cobrament a tercers, 
especialment per accidents de trànsit. Aquest estudi ha 
de presentar una comparació per concepte d’indemnit-
zació per tal de preparar una legislació adequada a Ca-
talunya.

k) Encarregar als serveis jurídics del Departament de 
Salut que presentin un informe a la Comissió de Salut 
del Parlament que inclogui: 

1r. La repercussió de l’aplicació de la Directiva 
2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 
9 de març, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients 
en l’assistència sanitària transfronterera.

2n. La proposta de mecanismes de compensació del 
cost dels serveis amb els altres estats.

3r. L’avaluació de l’impacte que sobre el sistema de sa-
lut de Catalunya tindrà l’emissió de les targetes sanità-
ries úniques per part de l’Estat.

l) Presentar a la Comissió de Salut del Parlament, 
abans del finiment de l’any 2013, el resultat del com-
pliment de tots els punts d’aquesta moció i un primer 
informe sobre el cobrament a tercers efectuat els dar-
rers anys per l’Institut Català de la Salut i el sector 
concertat que serveixi de base per a ésser ampliat amb 
les dades dels propers anys i per a comprovar els can-
vis que es produeixen.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
democràtica de convocar un referèndum 
d’autodeterminació
Tram. 300-00091/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

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

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

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

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 24.10.2013, DSPC-P 35.
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Interpel·lació al Govern sobre les noves con-
dicions del Fons de liquiditat autonòmic
Tram. 300-00094/10

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 24.10.2013, DSPC-P 35.

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

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 24.10.2013, DSPC-P 35.

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

Substanciació

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 17/2013, referent a l’agregat de les uni-
versitats públiques de Catalunya, correspo-
nent al 2010 i el 2011
Tram. 258-00012/10

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 18/2013, referent a l’Organisme Autònom 
de Desenvolupament Local de la Diputació 
de Tarragona, corresponent al 2009
Tram. 258-00013/10

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 19/2013, referent a les instruccions de 
contractació d’entitats de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, corresponent al 2013
Tram. 258-00014/10

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 22/2013, referent a la Fundació Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, corresponent 
al 2011
Tram. 258-00015/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00008/10

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 19, tinguda el 
23.10.2013, DSPC-P 34, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 19, tinguda el 
23.10.2013, DSPC-P 34, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
40462).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació i de la 
reducció dels sous a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i l’avaluació de 
les propostes presentades per a ajustar-ne 
la despesa
Tram. 250-00597/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41084).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2013.

Proposta de resolució sobre la defensa dels 
interessos morals i materials de la Genera-
litat amb relació a algunes causes judicials
Tram. 250-00607/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans en 
la sessió núm. 13, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 221.
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la pròrroga pres-
supostària en les polítiques educatives
Tram. 302-00077/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, 
tinguda el 24.10.2013, DSPC-P 35.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00078/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, 
tinguda el 24.10.2013, DSPC-P 35.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 302-00083/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, 
tinguda el 24.10.2013, DSPC-P 35.

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 de modificació del llibre cin-
què del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals
Tram. 200-00005/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 41726).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2013.

Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 200-00007/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 41726).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2013.



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 29

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 
Mixt i Grup Parlamentari de Ciutadans

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, 
tinguda el 23.10.2013, DSPC-P 34.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 17.09.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 di-
es hàbils (del 29.10.2013 al 31.10.2013).
Finiment del termini: 04.11.2013; 09:30 h.

Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 41726).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de regulació de les àrees 
de promoció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41727; 41750).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 202-00046/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41728; 41751).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2013.

Proposició de llei de suport i foment de l’au-
toocupació
Tram. 202-00048/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jo-
sep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt; María José García Cuevas, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Dolors 
Montserrat i Culleré, Marisa Xandri Pujol, Alícia Ale-
gret Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Roca, 
Rafael Luna i Vivas, Rafael López i Rueda, José An-
tonio Coto Roquet, Juan Milián Querol, Jordi Roca 
i Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa i Sergio García Pérez, d’acord amb el que 
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estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenta la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

I

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

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

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

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

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

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

Aquesta llei, a més, busca donar suport a aquells sec-
tors de la població que estan patint de manera desta-
cable dels efectes de l’atur. Un dels aspectes prioritaris 
d’aquesta llei en la recerca de solucions perquè aquests 
col·lectius puguin tenir un desenvolupament professio-
nal i personal a partir de l’emprenedoria i de la creació 

de empreses. Per tant, l’objectiu d’aquesta Llei és do-
tar la nostra regulació d’una normativa que millori la 
competitivitat de l’empresa catalana i fomenti l’esperit 
empresarial per així recuperar el procés de creixement 
generador d’ocupació donant suport decididament a 
aquells que ho necessiten.

II

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

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

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

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

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

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

El capítol VI i final, conté un conjunt d’iniciatives, al-
gunes de les quals ja es venen realitzant, que es consi-
deren necessàries per que la societat valori les activi-
tats emprenedora i empresarial. Amb aquest objectiu 
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es consideren els mitjans de comunicació públics junt 
amb els centres educatius, com a espais i eines clau 
per afavorir aquest esperit emprenedor. En aquesta lí-
nia, s’estableixen continguts en relació a les diferents 
etapes educatives així com a la formació professional i 
en l’àmbit universitari.

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

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

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

Proposició de llei de suport i foment  
de l’autoocupació

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i fins

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

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

Article 2. Àmbit d’aplicació

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

Article 3. Definició d’emprenedor

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

a) Autoocupació: es defineix l’autoocupació com les 
accions dutes a termes per una persona, per tal de de-
senvolupar una activitat econòmica per compte propi, 
ja sigui de forma individual o col·lectiva.

b) Persona emprenedora: es defineix com a persona 
emprenedora, aquelles persones físiques que exercei-
xen una activitat sense ser continuació o ampliació 

d’una activitat anterior, amb independència de que es 
tracti d’un treballador autònom, cooperativista o soci 
d’una microempresa a través de qualsevol forma mer-
cantil admesa en dret. Es fa extensiva aquesta defini-
ció, a les persones que estiguin realitzant els tràmits 
previs per a poder desenvolupar una activitat econò-
mica.

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

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

Article 4. Principis

Aquesta Llei s’inspira en els següents principis: 

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

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

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

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

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

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

Article 5. Objecte social de l’emprenedor

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

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

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

Article 6. Simplificació per A la creació 
d’empreses

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

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

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

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

5. L’empresa de nova creació tindrà un termini mà-
xim de sis mesos per dur a terme tota la tramitació 
administrativa inclosa la inscripció definitiva en el 
Registre Mercantil, l’obtenció del número d’identifi-
cació fiscal definitiu, així com totes les autoritzacions 
locals i autonòmiques exigides per la legislació es-
pecífica i necessàries per poder desenvolupar la seva 
activitat.

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

Article 7. Simplificació administrativa

1. Per agilitzar la posada en marxa de les empreses 
es reduiran les declaracions davant l’administració i 
les comprovacions administratives que puguin consi-
derar-se reiteratives. En qualsevol cas, s’observarà el 
principi de proporcionalitat com a dret dels interessats 
en l’exigència de requisits administratius per a l’inici o 
desenvolupament de les activitats empresarials.

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

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

a) La identitat del titular.

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

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

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

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

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

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

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

Article 8. Regulació accessible

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

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

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

4. En cas de dubte sobre la regulació de l’activitat eco-
nòmica, l’emprenedor a través de la xarxa de suport a 
l’emprenedor podrà consultar la regulació concreta de 
l’activitat econòmica que vol emprendre. Aquesta con-
sulta haurà de ser resposta en un termini no superior 
a 10 dies.
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Capítol III. Suport a l’emprenedor

Article 9. Xarxa de suport a l’emprenedor

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

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

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

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

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

Article 10. Programes d’ajuda a la xarxa  
de suport a l’emprenedor

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

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

Capítol IV. Consell de promoció  
de l’autoocupació a Catalunya

Article 11. Creació

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

Article 12. Objecte

El Consell de Promoció de l’Autoocupació a Catalu-
nya tindrà com a objecte: 

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

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

Article 13. Composició, elecció i renovació

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

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

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

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

Article 14. Règim de funcionament

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

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

Article 15. Competències i funcions

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

a) Impulsar les polítiques de regeneració de l’actual 
teixit econòmic de Catalunya per potenciar a través 
de l’emprenedoria, l’autoocupació, la micro, petita i 
mitjana empresa la millora dels sectors productius de 
l’economia catalana.
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b) Determinar les necessitats del mercat laboral per 
proposar les mesures necessàries de foment de l’ocu-
pació i el recolzament als emprenedors, autònoms i 
micro, petita i mitjana empresa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 16. Adscripció del Consell de Promoció 
de L’autoocupació a Catalunya

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

Capítol V. Finançament dels emprenedors

Article 17. Inversors privats, capital risc  
o business angel

1. Als efectes d’aquesta Llei, es defineixen els inver-
sors privats, capital risc o Business Angel com la per-
sona física que pren part en el capital social, durant 
l’etapa inicial de l’activitat empresarial o en la en fase 
de desenvolupament, de les petites i mitjanes empre-
ses amb alt potencial de creixement, utilitzant part del 
seu patrimoni i participant també amb la seva experi-
ència professional en la gestió de l’empresa, amb la fi-
nalitat d’obtenir una rendibilitat a mig termini.

2. Quan la inversió es realitzi de forma conjunta en-
tre diversos Business Angels, aquests podran formar 
una persona jurídica. Reglamentàriament s’establiran 

les condicions que hauran de complir aquestes perso-
nes jurídiques entre les quals es trobaran les següents: 

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

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

Article 18. Incentius als business angel

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

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

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

Article 19. Creació del Fons de capital llavor 
mixt públic-privat

1. Es crea el Fons català de capital llavor mixt públic-
privat que anirà destinat a ajudar els emprenedors amb 
projectes innovadors participant tant en el capital com 
donant suport a la gestió de l’empresa. Reglamentàri-
ament es determinarà l’estructura i funcionament del 
Fons en què participaran les associacions de joves em-
presaris, les fundacions relacionades amb l’emprene-
doria i la discapacitat, així com totes aquelles entitats 
públiques i privades que ho desitgin. En quant a la seva 
composició, com a mínim, el cinquanta per cent dels 
membres que gestionen el Fons seran escollits amb un 
recolzament no inferior a dos terços de les entitats que 
conformen el Consell de Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya. I els membres integrants dels òrgans de 
direcció del Fons hauran d’acreditar una experiència 
mínima de deu anys al sector financer, de capital risk, 
banca privada, etc.
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2. El govern de la Generalitat prioritzarà amb aquests 
fons de capital llavor el suport financer a projectes em-
presarials d’emprenedors que hagin finalitzat, com a 
màxim tres anys abans de la convocatòria el batxille-
rat, els ensenyaments de formació professional de grau 
superior o la formació universitària, ja sigui aquesta 
última de Llicenciatura, Enginyeria, Grau, Màster, 
amb independència que aquest últim sigui oficial o tí-
tol propi, o Doctorat, fent especial atenció als realit-
zats per dones i joves menors de 35 anys.

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

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

Article 20. Microcrèdits

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

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

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

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

Article 21. Finançament de la reempresa

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

Article 22. Compensació de les quotes  
de la Seguretat Social

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

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

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

Article 23. Línies de suport i crèdit

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

Article 24. Mesures d’impuls al finançament 
dels emprenedors

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

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

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

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

Article 25. Foment de les societats de garantia 
recíproca

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

Article 26. Préstecs participatius

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

Article 27. Compensació de deutes

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

Article 28. Priorització de pagament 
d’obligacions

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

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

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

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

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

1. La Generalitat, a través de la conselleria competent 
en matèria de formació superior en coordinació amb la 
que tingui atribuïda la competència de suport a l’em-
presa i a l’emprenedor, impulsarà la cultura i l’esperit 

de l’emprenedoria i la figura de l’emprenedor en l’àm-
bit de l’educació superior. En especial, fomentarà els 
programes, els projectes i les actuacions de les univer-
sitats o dels seus centres integrats o adscrits, com tam-
bé dels centres d’ensenyaments artístics superiors, que 
tendeixin a consolidar entre la comunitat università-
ria i de la formació superior la cultura corporativa de 
l’emprenedoria i promoguin la iniciativa emprenedora 
entre l’alumnat, el professorat i el personal d’adminis-
tració i serveis.

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

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

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

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

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

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

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

c) El foment de la formació pràctica durant els estudis 
universitaris o de formació superior, vinculada a l’em-
presa, l’emprenedoria i l’ocupabilitat en general que 
garanteixin la internacionalització i la immersió lin-
güística en idiomes estrangers vinculats a les relacions 
comercials, professionals i empresarials.
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d) L’impuls de programes universitaris de formació 
permanent per a emprenedors que garanteixin la cons-
tant actualització i adequació de coneixements, capa-
citats i competències per a l’emprenedoria.

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

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

Article 32. Promoció de l’emprenedoria 
universitària

1. Les universitats catalanes prestaran l’assessora-
ment necessari i impulsaran canals d’informació que 
permetin la comunicació de les iniciatives empre-
nedores i innovadores de la comunitat universitària 
amb els sectors productius de Catalunya, en especial 
en matèria d’innovació i transferència de tecnologia 
i coneixement, i realitzaran així mateix el seguiment 
i l’avaluació de les relacions esmentades i dels seus 
resultats.

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

Article 33. Compte emprenedor universitari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 37. Difusió de l’activitat emprenedora

1. La Generalitat de Catalunya presentarà durant els 
primers tres mesos de cada any un anuari en relació 
a l’activitat emprenedora produïda a Catalunya du-
rant tot l’any anterior. Aquest anuari haurà de con-
tenir les noves empreses creades, el número d’autò-
noms, dimensió de les empreses existents, l’evolució 
de l’activitat creditícia en relació a les empreses, la 
inversió estrangera i d’altres parts de l’Estat rebu-
da i d’altres dades que puguin ser d’interès d’acord 
amb els criteris que estableixi el Departament com-
petent.
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2. L’anuari de l’emprenedoria, l’autoocupació i l’activi-
tat empresarial a Catalunya corresponent a cada any, 
haurà de ser presentat al Parlament de Catalunya i en-
tregat al conjunt d’associacions empresarials i de l’au-
toocupació establertes a Catalunya.

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

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

Disposicions addicionals

Única. Reincorporació professional  
pels treballadors autònoms

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

2. Amb aquest objectiu el Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, amb la participació del propis interessats, pro-
porcionarà: 

a) Un itinerari personalitzat de reinserció ocupacional. 
Aquest itinerari comprendrà, entre altres, mesures de 
formació destinades a dotar a aquestes persones d’una 
especialització en aquelles activitats relacionades amb 
la seva anterior activitat, o bé orientada a nous sec-
tors que en un o altre cas, presentin majors possibili-
tats d’ocupació.

b) Mesures econòmiques destinades a acompanyar a 
les persones beneficiàries durant el desenvolupament 
d’aquest itinerari de reinserció professional.

Disposicions finals

Primera. Informe d’impacte normatiu  
en els decrets lleis

Es modifica l’apartat 3 de l’article 38 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, que passa a tenir la següent 
redacció: 

«3. Els projectes de decret llei han d’incloure una ex-
posició de motius en què es raoni expressament la ne-
cessitat extraordinària i urgent de la iniciativa i han 
d’anar acompanyats amb un informe que justifiqui 

aquesta necessitat i certifiqui que les mesures proposa-
des són congruents i estan en relació directa amb la si-
tuació que s’ha d’afrontar, i es poden acompanyar amb 
altres memòries, estudis, informes i dictàmens sobre 
l’adequació de les mesures proposades als fins que es 
persegueixen. En tot cas, els projectes de decret llei 
han d’ésser objecte d’un informe dels serveis jurídics 
de la Generalitat, que com a mínim contindrà l’impac-
te normatiu, en què s’avalua la incidència de les me-
sures proposades per la norma en termes d’opcions de 
regulació, de simplificació administrativa, i de reduc-
ció de càrregues administratives per als ciutadans i les 
empreses.»

Segona. Desplegament reglamentari

El govern de la Generalitat, en el termini de tres me-
sos, aprovarà els decrets de desenvolupament d’aques-
ta Llei.

Tercera. Efectes econòmics

Els efectes econòmics i pressupostaris que els precep-
tes d’aquesta Llei puguin comportar en els pressupos-
tos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exer-
cici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Quarta. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Antecedents referents a la proposició  
de llei de suport foment de l’autoocupació  
a Catalunya 

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La greu crisi econòmica i financera que pateix Cata-
lunya, Espanya, i tot el nostre entorn està tenint com 
a conseqüència clara i directa una important destruc-
ció de la nostra ocupació i del nostre teixit econòmic 
i productiu. La pèrdua de la feina i l’abandonament de 
l’activitat d’autònoms i titulars de microempreses és 
una realitat cada dia més evident a la que s’ha de do-
nar resposta per part de les administracions públiques.

Catalunya ha estat des de fa dècades un dels motors de 
l’economia espanyola i europea i s’ha caracteritzat pel 
seu dinamisme i la seva emprenedoria, però el pas del 
temps i l’excessiva burocratització ha anquilosat als 
emprenedors a posar en marxa nous projecte per dina-
mitzar la nostra economia. Aquest fet, però, s’agreuja 
encara més en una situació de crisi com la que vivim.

Si l’objectiu és sortir de la crisi econòmica una de els 
vies per fer-ho és posant en marxa tot un conjunt d’ini-
ciatives que condueixin a la generació d’ocupació i ri-
quesa. I un dels mitjans és el foment de l’autoocupació 
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i el suport a l’emprenedoria a ha generador d’activitat 
econòmica.

Des de la Generalitat s’ha posat en marxa plans aïllats 
per fomentar l’emprenedoria, però cal dotar a Catalu-
nya de mesures més ambicioses que afectin a cada eta-
pa de l’activitat econòmica que es vol desenvolupar.

Els principals problemes que pateix l’activitat econò-
mica és l’excessiva reglamentació i la manca de suport 
financer a l’autoocupació i l’emprenedoria. Per això, a 
través d’aquesta proposició de llei es vol introduir sim-
plificació administrativa a l’hora d’iniciar una activitat 
econòmica, així com els mitjans de finançament que 
es posen a l’abast dels emprenedors.

2. Antecedents

– Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

– Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern.

– Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

– Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Ca-
talunya.

– Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives, i de creació de l’impost so-
bre estades en establiments turístics.

– Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de pro-
cediment de les administracions públiques de Catalu-
nya.

– Small Business Act for Europe, de 2008.

3. Competència

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 45, 
estableix que «els poders públics han d’adoptar les me-
sures necessàries per a promoure el progrés econòmic 
i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans, 
basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el 
desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportuni-
tats». Per la seva part, l’apartat 5, de l’article 45, conté 
que «la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament 
de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint 
en compte la responsabilitat social de l’empresa, la 
lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha 
de protegir especialment l’economia productiva, l’ac-
tivitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses 
petites i mitjanes».

Així mateix, l’article 152 de l’Estatut d’Autonomia es-
tableix que «correspon a la Generalitat la competència 
per a la promoció de l’activitat econòmica a Catalu-
nya», i el «desenvolupament i la gestió de la planifica-
ció general de l’activitat econòmica».

4. Afectacions pressupostàries

La reducció dels ingressos i l’increment de la despesa 
en els pressupostos de la Generalitat que pugui com-

portar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tin-
dran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de 
pressupostos corresponent a l’exercici posterior a la se-
va aprovació.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del G. P. 
del PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; San-
ti Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; Alícia Alegret 
Martí, Pere Calbó i Roca, José Antonio Coto Ro-
quet, María José García Cuevas, Sergio García Pérez, 
Eva García Rodríguez, Dolors López Aguilar, Rafael 
López i Rueda, Rafael Luna i Vivas, Juan Milián Que-
rol, Dolors Montserrat i Culleré, Manuel Reyes López, 
Jordi Roca i Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio 
Santamaría Santigosa i Marisa Xandri Pujol, diputats

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la plantilla de mestres de l’Escola Mont-
many i l’elaboració del projecte d’ampliació 
com a centre per a Figaró-Montmany i Ta-
gamanent
Tram. 250-00633/10

Esmenes presentades
Reg. 40484; 40535 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40484)

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

Del punt 2

«2. Elaborar durant el curs 2013/14 el projecte de re-
distribució d’espais de l’escola que en aquest curs 
13/14 és de 5 unitats i, que permeti l’eliminació pro-
gressiva dels mòduls prefabricats.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40535)

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

«1. Mantenir per al curs 2013/14 la plantilla del curs 
anterior i recuperar de forma progressiva el nombre de 
mestres que tenia el curs 2010/11 afegint les dotacions 
necessàries per convertir l’escola Montmany de forma 
estable en un centre d’una línia, d’acord amb les pri-
oritats que estableixi el contracte programa amb els 
agents econòmics i socials en el marc de l’Acord estra-
tègic 2013-2016 per a la modificació dels ajustaments 
al personal docent, l’adequació de les plantilles neces-
sàries per a garantir la qualitat educativa i l’atenció 
òptima a la diversitat, entre d’altres, previst en la Mo-
ció 38/X del Parlament.»

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

«2. Mantenir la programació del projecte d’ampliació 
de l’escola, per a la pervivència d’una escola integrada 
en l’entorn social i comunitari, i redactar-lo tan aviat 
com sigui possible en funció de la millora de la dotació 
de les partides d’inversió del Departament d’Ensenya-
ment.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’escola de Polinyà
Tram. 250-00635/10

Esmenes presentades
Reg. 36103 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 36103)

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

Al punt 1: 

«1) Atesa la perillositat de la ubicació actual dels mò-
duls existents, iniciar durant el curs 2014-2015 els trà-
mits per a la construcció del nou edifici de l’escola de 
Polinyà».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 2. Nova redacció: 

«2) Instal·lar un nou mòdul per atendre el nou alumnat 
del curs 2013-2014 i el del curs 2014-2015 mentre s’ini-
cia la construcció definitiva del nou centre».

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

«3) Atès l’increment de demanda que patirà l’actual 
IES de Polinyà en els propers anys, continuar amb els 
tràmits per a la construcció de l’institut-escola a Poli-
nyà en els terrenys cedits a la Generalitat de Catalunya 
per a aquesta finalitat amb l’objectiu de donar sortida 
a les necessitats educatives de la població escolar del 
municipi».

Proposta de resolució sobre la difusió de la 
Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge
Tram. 250-00636/10

Esmenes presentades
Reg. 40513 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40513)

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

Del punt a

«a. Continuar duent a terme campanyes informatives 
específiques de difusió de la llei de mecenatge (Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fisca-
les al mecenazgo), així com destinades al foment ge-
neral de la solidaritat particular i de la responsabilitat 
social corporativa, per tal de afavorir l’arribada de al-
tres recursos econòmics a les entitats de caràcter soci-
al, sense prejudici de la continuïtat i aprofundiment de 
les polítiques de suport amb recursos públics.» 
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt b

«b) Instar el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat la transferència de les competències 
sobre règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i 
dels incentius fiscals del mecenatge.»

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

Del punt c

«c. Instar al Govern central a ampliar la tipologia d’en-
titats que poden ser beneficiàries del règim fiscal espe-
cial previst a la llei de mecenatge i a ampliar els benefi-
cis i incentius fiscals continguts en aquesta llei.»

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
símbols polítics i partidistes en edificis i es-
pais públics
Tram. 250-00639/10

Esmenes presentades
Reg. 36101 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 36101)

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

De l’apartat primer de la proposta de resolució, que 
queda redactada de la següent forma: 

««1. Eliminar de los edificios y espacios públicos de 
Cataluña los símbolos políticos y o partidistas y reli-
giosos., y representativos de cualquier proyecto político 
de ruptura y contrario al marco legal vigente.»»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista (2)

De l’apartat segon de la proposta de resolució, que 
queda redactada de la següent forma: 

««2. Eliminar de los centros educativos catalanes los 
símbolos políticos y o partidistas y religiosos., y repre-
sentativos de cualquier proyecto político de ruptura y 
contrario al marco legal vigente»»

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes a les residències i els centres de 
dia per a persones dependents
Tram. 250-00640/10

Esmenes presentades
Reg. 40512 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40512)

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

Del punt 1

«1. Reclamar, al Govern de l’Estat, el pagament de les 
quantitats que hauria d’aportar en el finançament del 
sistema de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a la dependència d’acord amb allò que estableix l’ar-
ticle 32.3 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, per a 
poder fer efectiu, tan aviat com sigui possible el paga-
ment de la totalitat de les quantitats que es deuen a les 
residencies i centres de dia per a persones dependents 
corresponents al mes de juliol de 2012.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya fa explícit el reconei-
xement del paper del conjunt de les entitats del tercer 
sector social en la prestació de serveis socials i d’aten-
ció a les persones, en una conjuntura de dificultat com 
l’actual. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern 
a continuar garantint l’estabilitat del tercer sector so-
cial com una de les peces bàsiques en el sistema de ser-
veis socials del país, a millorar els mecanismes de con-
tractació mitjançant les clàusules socials i a prioritzar 
el pagament a les entitats socials.»

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

Del punt 3

«3. Prioritzar en la gestió dels recursos públics el paga-
ment dels deutes que es mantenen amb les entitats que 
presten serveis socials i especialment amb aquelles que 
els presten a persones dependents i nens en risc d’ex-
clusió social.»

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el canvi d’em-
plaçament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals que s’ha de construir a Piera
Tram. 250-00642/10

Esmenes presentades
Reg. 40472 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40472)

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

Del punt 1

«1. Continuar assessorant l’Ajuntament de Piera en la 
redacció del projecte constructiu i en el seguiment de 
les obres i posada en funcionament de l’EDAR de Can 
Canals, per tal de poder incorporar la instal·lació al 
Pla de Sanejament de Catalunya i poder assumir les 
despeses d’explotació i manteniment de l’EDAR, que 
aniran condicionades a l’acreditació de l’existència de 
xarxa de sanejament en baixa per a la totalitat de la 
urbanització.»

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

Del punt 2

«2. Quan la delicada situació financera de l’ACA ho 
permeti que es facin les previsions pressupostàries ne-
cessàries, negociant amb l’Ajuntament de Piera la mi-
llor fórmula per garantir-ne la seva construcció i pa-
gament.»

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

Del punt 3

«3. Quan la delicada situació financera de l’ACA ho 
permeti que es facin les previsions pressupostàries 
necessàries, negociant amb l’Ajuntament de Piera la 
millor fórmula per garantir-ne la seva construcció i 
pagament.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Que en tot aquest procés i en la determinació de la 
nova connexió, la nova ubicació o la gestió posterior 
es compti amb els informes i avaluacions mediambien-

tals corresponents que garanteixin la millor sostenibi-
litat econòmica, ambiental i social.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació depuradora d’aigües residuals 
al nucli urbà del Portell, a Piera
Tram. 250-00643/10

Esmenes presentades
Reg. 40499 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40499)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a iniciar les converses amb el nucli de El 
Portell, per tal de determinar les possibles solucions 
al seu sanejament, que passarien per assessorar-lo en 
el ventall de possibilitats: establint les condicions de 
la futura depuradora del municipi, el seguiment de les 
respectives obres i de la seva posada en marxa o es-
tablint condicions alternatives de connexió a d’altres 
nuclis propers. Tot això, a l’objecte de garantir els es-
tàndards necessaris per a poder incorporar la instal-
lació de depuració al Pla de Sanejament de Catalunya 
i que l’ACA en pugui assumís les despeses d’explotació 
i manteniment.

En qualsevol cas, l’Ajuntament haurà d’acreditar amb 
caràcter previ l’existència de xarxa de sanejament en 
baixa a l’esmentat nucli.»
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Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’antiga travessera de la carretera C-31 al 
pas per Pals en un vial urbà
Tram. 250-00644/10

Esmenes presentades
Reg. 40342; 40528 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40342)

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

Del punt 1

«1. Redactar durant el 2014 i de forma consensuada 
amb l’ajuntament de Pals, el projecte per reconvertir 
l’antiga travessera de la carretera C-31 a Pals en un 
vial urbà.»

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

Del punt 2

«2. Un cop portada a terme l’execució del projecte per 
part de la Generalitat aquest tram de carretera passa-
rà a ser de titularitat municipal.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40528)

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

De tota la Proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits de cessió a l’Ajuntament 
de Pals de l’antiga travessera de la carretera C-31 
(carretera GI-650a), sempre que aquesta no suposi cap 
despesa pressupostària per a l’administració de la Ge-
neralitat.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10

Esmenes presentades
Reg. 40500 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40500)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar amb la tramitació del contracte que haurà de 
modificar l’actual «Contracte de l’Ebre d’execució 
d’un grup d’onze actuacions de sanejament a la conca 
de l’Ebre» per tal que, en funció de les disponibilitats 
pressupostària de l’ACA, es permeti la revisió de l’obra 
i la posada en funcionament de la depuradora de Ti-
venys.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Rasquera
Tram. 250-00647/10

Esmenes presentades
Reg. 40501 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40501)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar amb la tramitació del contracte 
que haurà de modificar l’actual “Contracte de l’Ebre 
d’execució d’un grup d’onze actuacions de sanejament 
a la conca de l’Ebre” per tal que, en funció de les dis-
ponibilitats pressupostàries de l’ACA, es permeti la re-
presa de les obres i la posada en funcionament de la 
depuradora de la Rasquera.»
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Benifallet
Tram. 250-00648/10

Esmenes presentades
Reg. 40502 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40502)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a resoldre, en la major brevetat possible, el 
contracte que modifica el “Contracte de l’Ebre per a 
l’execució d’un grup d’onze actuacions de sanejament 
a la conca de l’Ebre”, per tal de poder iniciar les obres 
de construcció o millora i posada en servei de la EDAR 
i col·lectors de Benifallet al 2014.»

Proposta de resolució sobre la clausura de 
l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera, i la recuperació paisatgística de 
l’indret tramitada per l’Ajuntament d’aquesta 
població
Tram. 250-00650/10

Esmenes presentades
Reg. 39893; 40503 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 39893)

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

«[...] insta el Govern de la Generalitat a procedir imme-
diatament al tancament i restauració paisatgística de 
l’abocador de Les Valls de Santa Maria de Palautorde-
ra, i suspendre qualsevol activitat de dipòsit de residus 
en aquest indret, i a no autoritzar [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40503)

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

«Escoltant les veus dels veïns i les veïnes, i del Ple Mu-
nicipal de Santa Maria de Palautordera, el Parlament 
de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a asse-
gurar el compliment dels termes de l’autorització am-
biental del dipòsit controlat de residus tenint en comp-
te el projecte de clausura i recuperació paisatgística 
tramitat per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautor-
dera i a no autoritzar cap més ampliació de l’abocador 
de les Valls»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
del nucli urbà de Can Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10

Esmenes presentades
Reg. 40471 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40471)

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

Del punt 1

«1. S’estableixi un conveni amb l’Ajuntament de Piera 
per tal de fer possible que es pugui executar la nova 
depuradora pel sector urbà de Can Bonastre, en quan 
la delicada situació financera de l’ACA permeti garan-
tir-ho.»

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

Del punt 2

«2. Continuar assessorant l’Ajuntament de Piera, tant 
en la redacció del projecte constructiu, com en el se-
guiment de les obres i posada en funcionament de la 
EDAR de Can Bonastre, per tal de poder incorporar la 
instal·lació al Pla de Sanejament de Catalunya i poder 
assumir les despeses d’explotació i manteniment de la 
EDAR.

I quan la delicada situació financera de l’ACA ho per-
meti que es facin les previsions pressupostàries necessà-
ries, negociant amb l’Ajuntament de Piera la millor fór-
mula per garantir-ne la seva construcció i pagament.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Que en tot aquest procés i en la determinació de la 
nova connexió, la nova ubicació o la gestió posterior 
es compti amb els informes i avaluacions mediambien-
tals corresponents que garanteixin la millor sostenibi-
litat econòmica, ambiental i social.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10

Esmenes presentades
Reg. 40339; 40497 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40339)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, a presentar en el termini de tres mesos un ca-
lendari d’execució dels projectes corresponents a la 
millora de la travessia urbana de la C-35 al seu pas pel 
nucli urbà de Sant Celoni, establint en cas que sigui 
necessari els corresponents convenis amb l’Ajunta-
ment de Sant Celoni, que comprengui, com a mínim:»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40497)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a concretar amb l’Ajuntament de Sant Celoni 
les actuacions de millora de la seguretat viària neces-
sàries al pas de la C-35 per aquesta població i impul-
sar la redacció dels projectes corresponents.»

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles amb la rotonda de la sortida 11 
de l’autopista AP-7
Tram. 250-00654/10

Esmenes presentades
Reg. 40340; 40498 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40340)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar, tan bon punt hi hagi disponibilitat pressupostària, 
les obres pendents de connexió del vial ja pràctica-
ment urbanitzat corresponent a la carretera d’Olzine-
lles també conegut com l’antic Camí Ral amb la ro-
tonda de la sortida número 11 de l’autopista AP 7 i 
la rotonda de la Porta de Ponent i zona comercial i 
de serveix annexa; a quin efecte, en el seu cas, s’es-
tableixi el corresponent conveni de col•laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40498)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a instar l’Ajuntament de Sant Celoni que sol-
liciti l’autorització corresponent al Servei Territorial 
de Carreteres de Barcelona per tal que pugui execu-
tar, a càrrec del sector urbanístic corresponent, la con-
nexió del vial construït amb la rotonda existent a la 
C-61.»



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 46

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de canvis en el Projecte de rodalia de Barce-
lona, línia R-3, tram Montcada-Vic
Tram. 250-00655/10

Esmenes presentades
Reg. 40494 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40494)

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

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

1.Insistir al Ministeri de Foment a continuar amb la 
tramitació administrativa de l’estudi informatiu del 
desdoblament de la línia Montcada-Vic. Definir les ac-
tuacions a considerar als projectes constructius, amb 
relació a la integració urbana dels corredors ferrovia-
ris en coordinació amb els ajuntaments implicats, com 
és el cas de Santa Perpètua de Mogoda i La Llagosta.

2. Sol·licitar al Ministeri de Foment que realitzi un es-
tudi de la proposta feta pels ajuntaments de Ripollet, 
Santa Perpètua de Mogoda i La Llagosta, que avaluï i 
analitzi la viabilitat tècnica i econòmica que significa-
ria la seva implantació, sempre que sigui possible, en 
relació amb el desdoblament plantejat a l’estudi infor-
matiu.»

Proposta de resolució sobre el cessament 
de Josep Antoni Duran i Lleida de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat perquè no 
defensa les posicions de la Generalitat amb 
relació al procés sobiranista
Tram. 250-00657/10

Esmenes presentades
Reg. 40350 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40350)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat que, malgrat la poca freqüència de les reuni-
ons de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la difi-
cultat que l’Estat compleixi els acords que s’hi prenen, 
garanteixi que com a representants de la Generalitat 

hi participin persones que en la negociació amb l’Estat 
es cenyeixin als manaments derivats del Parlament de 
Catalunya, del Govern de la Generalitat, del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional i del Pacte Nacio-
nal pel dret a decidir.»

Proposta de resolució sobre l’impuls de co-
dis deontològics de valors i ètica pública i un 
nou model d’organització de l’Administració
Tram. 250-00658/10

Esmenes presentades
Reg. 40488 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40488)

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

Del punt 4

«4. Definir un model descentralitzat i cohesionat d’or-
ganització de la seva administració instrumental.»

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

Del punt 7

«7. Elaborar mitjançant el procediment legislatiu cor-
responent la regulació de l’alta direcció pública pro-
fessional, com a marc normatiu específic per a regular 
el règim d’aquests càrrecs.»
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Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’un ascensor a l’estació Rambla Just Olive-
ras de la línia 1 del metro, a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00661/10

Esmenes presentades
Reg. 40341; 40506 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40341)

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

Del punt 1

«1. Instal·lar dos ascensors a l’estació de metro de la 
línia 1 de la rambla de Just Oliveras de l’Hospitalet 
de Llobregat, element imprescindible per tal de garan-
tir l’accessibilitat per a tothom i reivindicació política i 
social de fa molts anys.»

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

Del punt 2

«2. Un cop licitades les obres d’instal•lació d’aquests 
ascensors, vetllar perquè els treballs de millora de 
l’accessibilitat a l’estació del metro s’iniciïn durant el 
2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40506)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar les obres d’adaptació a persones 
amb mobilitat reduïda de la línia 1 de metro de Ram-
bla Just Oliveras, a l’Hospitalet de Llobregat, durant 
el 2014.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació 
d’una normativa per a homogeneïtzar els cri-
teris tècnics per a la instal·lació de reductors 
de velocitat a les carreteres i vies urbanes i 
interurbanes
Tram. 250-00662/10

Esmenes presentades
Reg. 40493 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40493)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar per la Comissió Catalana de Tràn-
sit i Seguretat Viària, en la que participen entre d’al-
tres representants de l’Administració local, un Dossier 
tècnic sobre els elements reductors de velocitat que pu-
gui servir de marc de referència per implantar tant a 
les carreteres de titularitat de la Generalitat i de les 
Diputacions com per als vials de les Administracions 
locals.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les línies de treball del Centre d’Art Tarra-
gona i el pagament del deute a aquest equi-
pament cultural
Tram. 250-00663/10

Esmenes presentades
Reg. 40495 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 18.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40495)

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

De l’apartat 1

«1. Continuar recolzant, en la mesura de les disponibi-
litats pressupostàries, la tasca duta a terme pels cen-
tres d’arts visuals integrants de la Xarxa Pública de 
Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

De l’apartat 2

«2. Fer totes les gestions possibles i necessàries per tal 
que es pugui fer efectiu el pagament de les aportacions 
pendents de liquidar al Centre d’Art de Tarragona i 
concretar les aportacions corresponents a l’any 2013.»

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

De l’apartat 3

«3. Elaborar un calendari de pagament pel deute de 
2013 amb el CA Tarragona.» 

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Vetllar per l’aplicació de les bones pràctiques cultu-
rals a l’hora de cobrir la nova plaça de direcció del cen-
tre d’art mitjançant un concurs públic.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40470 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40470)

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

Del punt 2

«2. Garantir la participació i la coordinació dels di-
ferents actors organitzats del país a favor del dret a 
decidir, tal i com preveu el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, així com la Comissió parlamentària pel Dret 
a Decidir, fent-los partícips de qualsevol iniciativa o 
proposta relativa al foment de la participació en el 
procés cap el referèndum o la consulta.»

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

Del punt 3

«3. Presentar en el termini de tres mesos un Pla de tre-
ball del Programa d’Innovació i Qualitat democràtica, 
un dels objectius del qual consisteix en millorar els me-
canismes de participació ciutadana.»

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 12/2007, de serveis socials, 
i de la Llei 10/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència
Tram. 250-00670/10

Esmenes presentades
Reg. 40467 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40467)

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

Del punt 1

«1. Complir, tal i com el Govern està fent, amb el des-
plegament de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Ser-
veis Socials, i de la Llei 14/2010 dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència.»

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

Del punt 2

«2. Consolidar els centres oberts com una de les eines 
de treball per la comunitat que afavoreix la cohesió so-
cial, i que els reconegui com un servei social dins de la 
xarxa pública d’atenció primària.»

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

Del punt 3

«3. Mantenir l’aportació pressupostària vers els cen-
tres oberts, ja que aquests han de ser, com específica la 
llei, un servei bàsic i essencial de la cartera de serveis 
dels serveis socials municipals.»



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 49

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Executar les bestretes compromeses, amb les ad-
ministracions locals, en el contracte programa vigent, 
relacionades amb l’atenció a la infància i l’adolescència 
en general, i als centres oberts en particular.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 5

«5. Fer efectius els pagaments a les entitats del Tercer 
Sector, que gestionen centres oberts i que es troben ofe-
gades davant els deutes que la Generalitat té pendents 
amb elles, fet que impossibilita que continuïn l’enorme 
tasca que fan per contenir i reduir el risc d’exclusió so-
cial dels menors més desfavorits.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00675/10

Esmenes presentades
Reg. 40529; 40536 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40529)

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

De tota la part dispositiva

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a norma-
litzar la prioritat en la col·locació dels interins i interi-
nes amb discapacitat que disposa d’un informe d’adap-
tació del lloc de treball expedit pel servei de prevenció 
de riscos laborals del Departament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40536)

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

«1. Garantir que el decret de plantilles i de provisió 
de llocs de treball prevegi la prioritat en la col·locació 
dels interins i interines amb discapacitat que disposin 
d’un informe d’adaptació del lloc de treball expedit pel 
servei de prevenció de riscos laborals del Departament 
d’Ensenyament.»

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

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

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la partida pressupostària per al Progra-
ma de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Tram. 250-00678/10

Esmenes presentades
Reg. 40514 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40514)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al govern espanyol la transferèn-
cia dels recursos econòmics necessaris per tal de res-
tablir la partida econòmica destinada al Programa de 
suport a l’autonomia a la pròpia llar i a garantir que 
qualsevol modificació que afecti al programa es realit-
za de forma consensuada amb el sector.»
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Proposta de resolució sobre la revisió de la 
normativa de les inversions procedents de 
l’1% cultural en projectes de patrimoni cul-
tural
Tram. 250-00679/10

Esmenes presentades
Reg. 40496; 40551 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 18.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40496)

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

Del punt 1

«1. Revisar la regulació de la normativa de les inversi-
ons procedents de l’1% cultural en projectes de patri-
moni cultural per tal de garantir una major transparèn-
cia i objectivitat i una millor distribució dels esmentats 
recursos, a través d’un procés de concurrència pública 
mitjançant unes bases –amb la corresponent convoca-
tòria en la que s’estableixin els terminis, les condicions 
d’accés, els requisits, els beneficiaris, les tipologia de 
projectes i els criteris d’avaluació.»

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

Del punt 2

«2. Estudiar la manera com, dins de les disponibilitats 
actuals, els projectes relatius a la creació contemporà-
nia també s’integrin en els futurs protocols de l’u per 
cent cultural.» 

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

Del punt 3

«3. Garantir la disponibilitat de l’1% de les inversions 
de tots els Departaments del Govern afectades per la 
normativa que regula actualment l’u per cent cultural i 
assegurar la seva destinació a les finalitats culturals que 
s’hi determinen, d’acord amb el Departament de Cultu-
ra, i sota el lideratge d’aquest.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Incorporar aquesta nova modalitat de convocatò-
ria a la oferta anual de convocatòries de subvencions, 
beques i ajuts que gestiona l’actual Oficina de Suport 

de la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de 
Cultura.» 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40551)

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

«3. Assegurar que es garanteixi la disponibilitat de 
l’1% de les inversions de tots els Departaments del Go-
vern afectades per la normativa que regula actualment 
l’u per cent cultural i assegurar la seva destinació a les 
finalitats culturals que s’hi determinen, d’acord amb el 
Departament de Cultura, i sota el lideratge d’aquest.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del pressupost de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya i de les taxes de matricu-
lació
Tram. 250-00680/10

Esmenes presentades
Reg. 40485; 40537 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40485)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern a revisar 
els resultats de l’ESMUC i a evitar que la situació eco-
nòmica actual en minvi la qualitat educativa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40537)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir el pressupost 
suficient per mantenir el bon funcionament i la qualitat 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya, i a garan-
tir l’equitat en l’accés als estudis i que ningú quedi fora 
de l’Escola per qüestions econòmiques.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt 

«El Parlament insta el Govern a estudiar, conjunta-
ment amb els òrgans de direcció de l’escola, la pos-
sibilitat d’incloure en el sistema de beques Equitat, o 
convocatòria homòloga, els estudiants de l’ESMUC, 
en tant que escola d’estudis superiors. A la vegada que 
s’insta el Govern a fer les gestions necessàries perquè 
el Govern de l’Estat tingui en compte també els estu-
diants de l’ESMUC com a beneficiaris del seu catàleg 
de beques.»

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció del tricentenari dels fets del 1714
Tram. 250-00681/10

Esmenes presentades
Reg. 40552 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 18.10.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40552)

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

«3. Assegurar que el Departament de Cultura intervin-
gui en els actes del Tricentenari dels fets de 1714, que 
impulsa el Departament de Presidència, per tal que 
garanteixi un millor ús i aprofitament de la elevada 
despesa prevista des d’una perspectiva cultural i cien-
tífica i prioritzi les actuacions destinades a consolidar 
infraestructures existents i descarti aquelles de tipus 
conjuntural o merament festiu que no generin coneixe-
ment o beneficis tangibles o material.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni entre l’Ajuntament de Salou i 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a 
les actuacions de millorament hidràulic al 
barri de la Salut
Tram. 250-00682/10

Esmenes presentades
Reg. 40476 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40476)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a assessorar tècnicament, l’Ajuntament de 
Salou, en els requisits tècnics per a l’execució del pro-
jecte de canalització del barranc de Barenys, previst al 
Pla Parcial i Projecte d’urbanització del sector Pome-
res-Barenys, així com en la gestió de l’emissari subma-
rí. Un dels requisits a complir per part de l’Ajuntament 
de Salou abans d’iniciar les obres és la plena disposi-
ció dels terrenys en els quals s’han d’executar aquestes 
que inclou l’inici del tràmit expropiatori de les viven-
des afectades.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millores de la línia ferroviària R-3
Tram. 250-00683/10

Esmenes presentades
Reg. 39495; 40492 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
39495)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat un pla d’actu-
ació de millores del conjunt de la línia fèrria R3, que 
incorpori el desdoblament de la via entre Montcada-
Vic-Torelló, en una primera fase, i de Vic a Ripoll en 
una segona, atenent els fets que el tram Barcelona-Vic-
Manlleu-Torelló actua de servei de rodalies fins a Vic 
i que hauria d’estendre’s fins a Torelló, poblacions que 
han tingut forts creixements demogràfics, i la presen-
tació d’un calendari per l’actuació per la resolució d’al-
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legacions, de redacció del projecte definitiu i licitació 
de les obres de desdoblament fins a Vic.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40492)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat un pla d’actu-
ació de millores del conjunt de la línia fèrria R3, ate-
nent els fets que el tram Barcelona-Vic-Manlleu-Torelló 
actua de servei de rodalies fins a Vic i que hauria d’es-
tendre’s fins a Torelló, poblacions que han tingut forts 
creixements demogràfics, i la presentació d’un calen-
dari per l’actuació per la resolució d’al·legacions, de re-
dacció del projecte definitiu i licitació de les obres de 
desdoblament de Barcelona a Vic.»

Proposta de resolució sobre la dotació pres-
supostària de l’Ajuntament de Sant Esteve 
de la Sarga per al millorament de la via entre 
Moror i el Mas de l’Agustina a Mont-rebei
Tram. 250-00685/10

Esmenes presentades
Reg. 40509 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40509)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar la viabilitat d’una possible inclusió 
de la millora del camí que va des del Nucli de Moror a 
Sant Esteve de la Sarga què, si en els futurs pressupos-
tos hi ha una partida per actuacions d’arranjament i 
millora de camins.»

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’adaptació dels accessos de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00686/10

Esmenes presentades
Reg. 40343; 40507 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40343)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que un 
cop licitades les obres d’instal·lació d’aquests ascen-
sors, vetllar perquè els treballs de millora de l’acces-
sibilitat a l’estació del metro s’iniciïn durant el 2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40507)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ini-
ciar les obres d’adaptació a persones amb mobilitat re-
duïda de l’estació de la línia 1 de metro de Rambla Just 
Oliveras, a l’Hospitalet de Llobregat, durant el 2014.»

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de protecció de la infraestructura 
ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera 
de Mar
Tram. 250-00687/10

Esmenes presentades
Reg. 39496; 40515 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
39496)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

Al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a: 
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1. Reclamar i exigir al Ministeri de Foment que pro-
grami, tramiti i executi la inversió del projecte de de-
fensa i protecció de la infraestructura ferroviària de la 
línia 1 de rodalies al seu pas per Cabrera de Mar (Ma-
resme), així com a la zona de Vilassar de Mar i Mata-
ró, on es produeixen afectacions en casos de temporal 
de mar, durant l’any 2013-14.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40515)

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

Al punt 1

«1. Reclamar i exigir al Ministeri de Foment que pro-
grami, tramiti i executi la inversió del projecte de de-
fensa i protecció de la infraestructura ferroviària de 
la línia R1 de rodalies al seu pas per Cabrera de Mar 
(Maresme) durant l’any 2013-14.»

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

A punt 2

«2. Informar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
del Parlament, a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de les gestions realitzades davant el Mi-
nisteri de Foment amb relació a aquest projecte, així 
com les respostes del Ministeri.»

Proposta de resolució sobre l’acord del can-
vi de titularitat d’un tram de la carretera N-II 
a favor de la Generalitat signat amb el Go-
vern de l’Estat
Tram. 250-00688/10

Esmenes presentades
Reg. 40491 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40491)

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

Del punt 1

«1. Reunir-se amb l’Ajuntament de Mataró per tal de 
determinar les actuacions a dur a terme per a la mi-
llora de la mobilitat d’aquesta població, que siguin al-
ternatives a la construcció de les calçades laterals de 

l’autopista C-32 que van ser suspeses amb motiu de la 
Resolució del Parlament 175/IX.»

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

Del punt 2

«2. Exigir a l’administració estatal l’aportació cor-
responents al conveni entre el Ministeri de Foment i 
aquest Departament pel qual la carretera NII al seu 
pas pel Maresme (entre el pk 631,8 a Montgat i el pk 
682,0 a Tordera) passava a ser de titularitat de la Ge-
neralitat.»

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

Del punt 3

«3. Convocar en un termini no superior a sis mesos la 
Comissió de Mobilitat del Maresme per tal d’estudiar 
les noves possibilitats d’actuació d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries reals.»

Proposta de resolució sobre l’increment 
de l’oferta educativa de cicles formatius de 
grau superior a l’Institut Sabadell
Tram. 250-00690/10

Esmenes presentades
Reg. 40487 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40487)

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

De l’apartat a) del punt 2

«a) Autoritzar l’increment d’un nou grup de Grau su-
perior pel curs 2013-2014 si la demanda creix.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

De l’apartat b) del punt 2

«b) Estudiar la conveniència d’autoritzar l’Institut Sa-
badell a impartir el Cicle Formatiu de Grau Superior 
Desenvolupament d’aplicacions Web a partir del curs 
2014-2015.»
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Proposta de resolució sobre la retirada de la 
Resolució ENS 1051/2013, relativa a les ad-
judicacions de destinacions provisionals per 
al personal dels cossos docents
Tram. 250-00693/10

Esmenes presentades
Reg. 40482; 40538 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40482)

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

Del punt 1

«1. Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres docents públics prevista 
a la LEC, aprovant el projecte de decret de plantilles i 
provisió de llocs de treball, d’acord amb l’article 102.3 
de la Llei d’Educació de Catalunya.»

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. Normativitzar la prioritat en la col·locació dels 
interins amb discapacitat que tinguin un informe 
d’adaptació dels llocs de treball expedit pel servei de 
prevenció de riscos laborals del Departament d’Ense-
nyament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40538)

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

«1. Garantir que el decret de plantilles i de provisió 
de llocs de treball prevegi la prioritat en la col·locació 
dels interins i interines amb discapacitat que disposin 
d’un informe d’adaptació del lloc de treball expedit pel 
servei de prevenció de riscos laborals del Departament 
d’Ensenyament.»

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

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

Proposta de resolució sobre les obres de 
perllongament i soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al 
pas per diverses poblacions del Vallès Oc-
cidental
Tram. 250-00694/10

Esmenes presentades
Reg. 40490 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40490)

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

Al punt 1

«1. Establir un calendari d’execució de l’obra civil del 
perllongament dels FGC al seu pas per Sabadell, que 
expliciti detalladament les concrecions de la mateixa.»

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

Del punt 2

«2. Executar el soterrament previst per les obres en 
curs a l’entorn de Sabadell Estació i garantir la via-
bilitat tècnica del soterrament de la resta de vies fins a 
Sant Quirze.»

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

Del punt 3

«3. Finalitzar l’estudi informatiu del soterrament del 
tram de vies entre el c. Sobarber i el barri de Can Feu»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«4. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del per-
llongament de la línia fins a Castellar del Vallès.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong - Castellar-
nau, de Sabadell
Tram. 250-00695/10

Esmenes presentades
Reg. 40489; 40539 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40489)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a iniciar els tràmits necessaris per crear 
i construir un Institut de secundària al barri de Can 
Llong (Sabadell), quan les necessitats demogràfiques 
ho facin necessari i d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40539)

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

«1. Continuar prioritzant la construcció de l’institut de 
Can Llong de Sabadell (Vallès Occidental), amb l’ob-
jectiu que es pogués posar en funcionament si és pos-
sible abans del curs 2014-2015, per tal que se n’adjudi-
qui la construcció tan bon punt es disposi de partides 
d’inversió suficients.»

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüèn-
cia, que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un ob-
jectiu de dèficit públic excessivament restrictiu per a 
la Generalitat, dificulta la viabilitat de les finances de 
la Generalitat impedint-li que desenvolupi plenament 
les seves competències tributàries i actuï amb autono-
mia financera i bloquejant les decisions del Parlament 
i del Govern de Catalunya que permetrien d’incremen-
tar els ingressos i fer una menor reducció de la despe-
sa pública; i que aquestes decisions se sumen a una 
llarga llista de deslleialtats i incompliments amb rela-
ció a les finances de la Generalitat i a les inversions 
a Catalunya, entre 8.000 i 10.000 M euros, que fan 
incrementar l’ajust de la despesa amb conseqüències 
molt negatives sobre els serveis públics de l’estat del 

benestar a Catalunya, entre els quals el pilar bàsic que 
és l’educació.»

Proposta de resolució sobre l’estació de tren 
de Camallera
Tram. 250-00696/10

Esmenes presentades
Reg. 40527 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40527)

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

De tota la proposta

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

1. Continuar amb els treballs endegats per a la millora 
dels serveis ferroviaris en el corredor Barcelona-Gi-
rona-Figueres-Portbou i per a l’establiment d’un ser-
vei de rodalies ferroviàries a Girona que millori el ni-
vell de servei ofert a l’estació de Camallera i a la resta 
d’estacions ateses per aquests serveis amb un nivell 
d’oferta adequat a la demanda real existent i que sigui 
sostenible des del punt de vista econòmic atenent a les 
disponibilitats existents.

2. Requerir a ADIF que s’ofereixi un nivell de servei 
adequat a l’estació de Camallera que garanteixi una 
atenció adequada als usuaris dels serveis ferroviaris.»
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Proposta de resolució sobre la consideració 
de les retribucions econòmiques de moni-
tors esportius, entrenadors i àrbitres com a 
exemptes de cotització a la seguretat social
Tram. 250-00697/10

Esmenes presentades
Reg. 40474 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40474)

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

De tota la part dispositiva

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a requerir al Govern de l’Estat que analitzi 
els resultats de les inspeccions de Treball i Seguretat 
Social efectuades recentment a nombrosos clubs i en-
titats esportives, sense finalitat de lucre, principalment 
de Catalunya i procedeixi a: 

1. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense 
relació laboral, en el cas d’activitats esportives realit-
zades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.

1.2. Aquest reconeixement haurà d’estar reglat a tra-
vés d’un conveni específic de voluntariat que delimi-
ti els seus drets i obligacions, i pugui contemplar una 
compensació econòmica pel lucre cessant i les despe-
ses que genera la seva activitat voluntària. Disposant 
també d’una assegurança esportiva que cobreixi les in-
cidències derivades de la seva activitat a l’entitat es-
portiva.

2. Establir amb criteris legals i administratius, quan 
apliqui l’exempció a la Seguretat Social a l’activitat de-
senvolupada en els clubs i les entitats esportives sense 
ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que 
hi col•laborin i obtinguin una retribució que es pugui 
considerar marginal i no constitutiva de 

mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no 
arribin al salari mínim interprofessional i en tant que 
garanteixi que disposin d’una cobertura de riscos es-
pecífica.

3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, una interpretació àmplia de la legislació 
vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les 
activitats esportives efectuades per clubs i entitats es-
portives sense afany de lucre.

3.2 establir converses i negociacions entre el govern de 
l estat, representats dels diversos tipus d’entitats espor-
tives així com representants de tècnics, jutges, entrena-
dors i àrbitres per informar-los de les seves correspo-
nents situacions.

4. Establir una moratòria en les actuacions inspecto-
res als clubs i a les entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, fins que 
s’hagi aclarit la normativa i establert un sistema espe-
cial de la Seguretat Social per a les mateixes, en l’àm-
bit del esport no professional.

5.Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qual-
sevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat 
esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat So-
cial, sempre que la tipologia d’aquestes disconformi-
tats sigui coincident o habitual respecte a les detecta-
des per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, 
podent ser deguda a una insuficient claredat de la nor-
mativa aplicable, i fins que s’acordin uns nous criteris 
legals i administratius que estableixin l’excepció del 
voluntariat esportiu al règim de la Seguretat Social.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40475 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40475)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a requerir al Govern de l’Estat que analitzi 
els resultats de les inspeccions de Treball i Seguretat 
Social efectuades recentment a nombrosos clubs i en-
titats esportives, sense finalitat de lucre, principalment 
de Catalunya i procedeixi a: 

1. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense 
relació laboral, en el cas d’activitats esportives realit-
zades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.

1.2. Aquest reconeixement haurà d’estar reglat a tra-
vés d’un conveni específic de voluntariat que delimi-
ti els seus drets i obligacions, i pugui contemplar una 
compensació econòmica pel lucre cessant i les despe-
ses que genera la seva activitat voluntària. Disposant 
també d’una assegurança esportiva que cobreixi les in-
cidències derivades de la seva activitat a l’entitat es-
portiva.
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2. Establir amb criteris legals i administratius, qua 
apliqui l’exempció a la Seguretat Social a l’activitat de-
senvolupada en els clubs i les entitats esportives sense 
ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que 
hi col•laborin i obtinguin una retribució que es pugui 
considerar marginal i no constitutiva de mitjà fona-
mental de vida, sempre que els ingressos no arribin al 
salari mínim interprofessional i en tant que garanteixi 
que disposin d’una cobertura de riscos específica.

3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social, una interpretació àmplia de la legislació 
vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les 
activitats esportives efectuades per clubs i entitats es-
portives sense afany de lucre.

3.2 establir converses i negociacions entre el govern de 
l estat, representats dels diversos tipus d’entitats espor-
tives així com representants de tècnics, jutges, entrena-
dors i àrbitres per informar-los de les seves correspo-
nents situacions.

4. Establir una moratòria en les actuacions inspecto-
res als clubs i a les entitats esportives sense ànim de 
lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, fins que 
s’hagi aclarit la normativa i establert un sistema espe-
cial de la Seguretat Social per a les mateixes, en l’àm-
bit del esport no professional.

5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a 
qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim 
de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan 
hagi disconformitat entre les actuacions del club o en-
titat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Segu-
retat Social, sempre que la tipologia d’aquestes dis-
conformitats sigui coincident o habitual respecte a les 
detectades per la inspecció en altres clubs i entitats es-
portives, podent ser deguda a una insuficient claredat 
de la normativa aplicable, i fins que s’acordin uns nous 
criteris legals i administratius que estableixin l’excep-
ció del voluntariat esportiu al règim de la Seguretat 
Social.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40481; 40540 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40481)

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

Del punt 1

«1. Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres docents públics prevista 
a la LEC, aprovant el projecte de decret de plantilles i 
provisió de llocs de treball, d’acord amb l’article 102.3 
de la Llei d’Educació de Catalunya.»

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

De refosa dels punts 2 i 3

«2. Normativitzar la prioritat en la col·locació dels 
interins amb discapacitat que tinguin un informe 
d’adaptació dels llocs de treball expedit pel servei de 
prevenció de riscos laborals del Departament d’Ense-
nyament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40540)

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

«1. Garantir que el decret de plantilles i de provisió 
de llocs de treball prevegi la prioritat en la col·locació 
dels interins i interines amb discapacitat que disposin 
d’un informe d’adaptació del lloc de treball expedit pel 
servei de prevenció de riscos laborals del Departament 
d’Ensenyament.»

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

«2. Garantir que amb l’aplicació de l’esmentat decret 
es compleix la ràtio que el 2% dels llocs de treball dels 
centres docents públics estiguin coberts per persones 
amb discapacitat que tinguin reconeguda la condició 
legal de disminuït.»
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Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
destinacions provisionals per al curs 2013-
2014 al personal dels cossos docents
Tram. 250-00702/10

Esmenes presentades
Reg. 40473; 40541 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40473)

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

Del punt 1

«1. Completar el desenvolupament normatiu de l’auto-
nomia de gestió dels centres docents públics prevista 
a la LEC, aprovant el projecte de decret de plantilles i 
provisió de llocs de treball, d’acord amb l’article 102.3 
de la Llei d’Educació de Catalunya.» 

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

Del punt 2

«2. Normativitzar la prioritat en la col·locació dels 
interins amb discapacitat que tinguin un informe 
d’adaptació dels llocs de treball expedit pel servei de 
prevenció de riscos laborals del Departament d’Ense-
nyament.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40541)

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

«1. Garantir que el decret de plantilles i de provisió 
de llocs de treball prevegi la prioritat en la col·locació 
dels interins i interines amb discapacitat que disposin 
d’un informe d’adaptació del lloc de treball expedit pel 
servei de prevenció de riscos laborals del Departament 
d’Ensenyament.»

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

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

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

Esmenes presentades
Reg. 40480 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40480)

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

Del punt 3

«3. Estudiar la conveniència de nous projectes d’Inte-
gració social a les escoles públiques de Catalunya que 
ho requereixin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40479 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40479)

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

Del punt 1

«1. Reconèixer la tasca desenvolupada, de forma exi-
tosa, pels docents i el personal d’Administració edu-
cativa (fisioterapeutes, educadors d’educació especial, 
auxiliars d’educació especial, ...).» 

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

Del punt 2

«2. Valorar la necessitat d’hores d’atenció dels alum-
nes amb diversitat funcional tenint en compte la situa-
ció de l’alumne durant el període d’escolarització i els 
recursos globals dels centres educatius.» 
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. El Departament d’Ensenyament contractarà el ser-
vei de vetlladores d’acord amb el marc normatiu vi-
gent.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40478 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40478)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
els projectes d’unitat d’Escolarització compartida, que 
permeti atendre adequadament els alumnes escolarit-
zats en aquesta modalitat educativa.»

Proposta de resolució sobre la Llei de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració 
local promoguda pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10

Esmenes presentades
Reg. 40468 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 23.10.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40468)

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

Del punt 3

«3. Mantenir ens els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya pel proper exercici l’import autoritzat pel 
Govern, en matèria de serveis socials i altres progra-
mes destinats a persones especialment vulnerables.»

Proposta de resolució sobre la creació de 
les vegueries de l’Ebre i del Camp de Tar-
ragona
Tram. 250-00714/10

Esmenes presentades
Reg. 40352; 40504 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 40352)

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

«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat, 
per a fer possible el desplegament de les Vegueries de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona, que es proposi al Con-
grés de Diputats espanyol, la modificació dels actuals 
límits provincials i la modificació de la LOREG per a 
regular l’elecció dels Consells de Vegueria.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40504)

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

«El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’Acord de 
Govern de 10 de maig de 2011, manifesta la necessi-
tat de: 

– Tramitar i aprovar, les iniciatives legislatives neces-
sàries per al desenvolupament de l’organització terri-
torial prevista a la Llei 30/2010, de 27 de juliol, de ve-
gueries.

I en tant que el mateix acord preveu que els consells 
de vegueria que substituiran les actuals diputacions 
provincials es constituiran un cop aprovades les mo-
dificacions legislatives necessàries per part del Go-
vern espanyol, i el Govern ja ha modificat la disposi-
ció transitòria primera de la llei de Vegueries per tal 
de garantir la substitució de les actuals diputacions, el 
Parlament també manifesta la necessitat de: 

– Proposar a la Mesa del Congrés dels diputats la mo-
dificació de la Llei orgànica del règim electoral gene-
ral per tal de regular l’elecció dels consells de vegueria 
com a règim electoral especial.

– Proposar la modificació de la llei orgànica de modi-
ficació dels actuals límits provincials, tal i com esta-
bleix l’article 9 de la llei de Vegueries.»
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Proposta de resolució sobre la llar d’infants 
La Font del Rieral, de Santa Eulàlia de Ron-
çana
Tram. 250-00717/10

Esmenes presentades
Reg. 40483 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40483)

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

Del punt 1

«1. Lliurar un informe jurídic en un termini de tres me-
sos al Parlament i als grups municipals sobre l’ade-
quació a llei de la cessió temporal a una organització 
privada d’un edifici municipal destinat a Escola Bres-
sol i construït amb ajuts de la Generalitat exclusiva-
ment per a aquesta finalitat.»

Proposta de resolució sobre les mesures a 
emprendre pel Govern de l’Estat amb relació 
a les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i 
al Pallars Sobirà
Tram. 250-00718/10

Esmenes presentades
Reg. 40505 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 22.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40505)

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

De l’apartat c)

«c) Que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, en co-
ordinació amb la Generalitat de Catalunya i en base 
als estudis que aquesta ha desenvolupat recentment en 
relació amb els riscos d’inundabilitat a la Val d’Aran, 
elabori i desenvolupi un Pla, en coordinació amb les 
administracions locals de l’Aran, per a impulsar la 
restitució del sistema fluvial afectat per les riuades del 
passat mes de juny, millorant la capacitat de desguàs 
del riu Garona.»

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

De l’apartat d)

«d) Continuar col·laborant en la recuperació de les 
infraestructures, la imatge i el potencial turístic de la 
Vall d’Aran, posant especial èmfasi en la promoció de 
les zones afectades mitjançant accions específiques.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40344; 40534 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 16.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40344)

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

Un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
que l’Estat estableixi els mecanismes pressupostaris 
necessaris per licitar les obres de soterrament de les 
vies de tren segons el projecte constructiu que ha re-
dactat el Ministeri de Foment.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40534)

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

Del punt 1

«1. Exigir a ADIF la supressió de les barreres arqui-
tectòniques existents en el si de a l’estació ferroviària 
de Sant Feliu de Llobregat per tal de garantir els drets 
de les persones amb mobilitat reduïda pel que fa a l’ac-
cessibilitat, circulació i seguretat en la mateixa, en tant 
que l’autoritat responsable d’aquesta matèria i alhora 
del servei ferroviari de Rodalies.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Exigir a ADIF, en tant que entitat responsable de 
les infraestructures ferroviàries i titular de l’estació 
de ferrocarrils de Sant Feliu de Llobregat, l’adopció 
i l’aplicació de totes les normes sobre l’accessibilitat, 
circulació i seguretat relacionades amb les persones 
amb mobilitat reduïda, solucionant el fet que aques-
tes, hores d’ara, no tenen cap altre opció per accedir a 
les andanes que creuar les vies del tren al seu mateix 
nivell i per sobre de les mateixes, amb el consegüent 
risc. Per solucionar-ho i mentre no es procedeixi al so-
terrament complert de les vies del tren, el Govern ins-
tarà ADIF a instal·lar en l’actual pas de vianants soter-
rat - dotat exclusivament d’escales –dos ascensors que 
connectin ambdues andanes de l’estació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 40477; 40542 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 17.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40477)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que el mobiliari de la nova escola 
Mediterrània compleixi amb les prescripcions tècni-
ques d’acord amb la normativa europea vigent.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 40542)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir que el mobi-
liari de la nova escola Mediterrània de Barcelona es-
tigui en condicions i compleixi amb la normativa vi-
gent.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41383).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41384; 41438).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41385; 41439).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41386).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la neutralitat 
política en l’exercici de l’activitat professio-
nal per part dels agents dels Mossos d’Es-
quadra associats a Mossos per la Indepen-
dència
Tram. 250-00734/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41387; 41440).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 41388; 41441; 41442).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41389; 41443).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41390; 41444).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 41422).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41423; 41445).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41424; 41446).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’acte de beati-
ficacions massives a Tarragona
Tram. 250-00741/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 41425; 41447).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.10.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
circulació de camions per la carretera N-340 
i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 
entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona
Tram. 250-00781/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, 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

L’autopista AP-7 recorre la costa mediterrània i amb 
ella la N-340, que en alguns trams té un considerable 
trànsit de vehicles pesats.

En els darrers anys, el Ministeri de Foment ha constru-
ït, desdoblant en alguns trams la mencionada N-340, o 
construint-ne de nous, la nova autovia gratuïta A-7, re-
solent en bona mesura el col·lapse provocat a la carre-
tera pel trànsit d’aquest tipus de vehicles.

La crisi econòmica i les prioritats actuals del Minis-
teri han portat, pràcticament, a la paralització de les 
obres de construcció de l’autovia A-7, que en d’altres 
llocs, como en la N-II a Girona, s’ha resolt, a l’espera 
de la construcció de nous trams de l’autovia, desviant 
el trànsit de vehicles pesats per l’autopista.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar entre Hospitalet de l’Infant i Ulldecona les ma-
teixes mesures implementades entre Maçanet i la Jon-
quera pel que fa referència a la prohibició de circulació 

de camions de quatre o més eixos per la N-340 i des-
comptes a l’AP-7 per moviments interns.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Jordi 
Terrades i Santacreu, Núria Segú Ferré, Xavier Sabaté 
i Ibarz, Núria Ventura Brusca, diputats del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la representa-
ció institucional de Catalunya al Consell de 
Seguretat Nuclear
Tram. 250-00782/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

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 d’Interior.

Exposició de motius

Atesa la repetició de moviments sísmics que s’estan 
produint davant de les costes d’Alcanar relacionats, tal 
i com ha reconegut el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme, amb la injecció de gas al magatzem Castor, 
arribant el de major magnitud a 4’2 a l’escala Richter.

Atès que amb les noves dades paleosísmiques sobre 
sismicitat potencial dels emplaçaments de les Centrals 
Nuclears palesen que els valors reals de sismicitats son 
al voltant de 3 vegades majors dels que es van tenir en 
compte quan es van dissenyar les Centrals Nuclears.

Atès que després de l’accident de Fukushima es re-
quereix que les centrals nuclears resisteixen un terra-
trèmol amb una acceleració horitzontal de 0’3 g i que 
la Central Nuclear d’Ascó no compleix aquest requisit 
segons consta en la mateixa documentació del Consejo 
de Seguridad Nuclear.

Tenint en compte que els geòlegs no poden preveure, 
amb seguretat, que un cop la injecció de gas ha «des-
pertat» la falla d’Amposta i altres falles menors no es 
puguin seguir produint moviments sísmics fins i tot de 
major intensitat.

Atesa la negativa reiterada del Govern de l’Estat, 
segons resposta del Govern de la Generalitat 314-
02028/10, per poder complir la Resolució 199/IX del 
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Parlament de Catalunya, sobre l’inici dels treballs per 
a la creació d’un marc de col·laboració amb el Minis-
teri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear que 
culmini amb la signatura d’un Conveni amb l’Estat.

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. Reclamar i exigir el Govern de l’estat, la partici-
pació de la Generalitat en el control, calendari i se-
guiment de les accions de millora que les empreses 
titulars han d’implementar a les centrals nuclears cata-
lanes, segons document aprovat pel Ple del CSN el 14 
de març de 2012.

2. Reclamar el Govern de l’estat una representació ins-
titucional al Consejo de Seguretat Nuclear, amb veu i 
vot en les qüestions que afecten les Centrals Nuclears 
que s’ubiquen a Catalunya.

3. Reclamar al Govern de l’estat la competència sobre 
els Plans d’Emergència i d’evacuació de la població, in-
cloent-hi la realització de simulacres amb els recursos 
tècnics i financers necessaris per la seva implementació.

4. Reclamar al Govern de l’Estat que transfereixi la 
part proporcional al parc nuclear ubicat a Catalunya 
dels recursos econòmics que recull ENRESA per ges-
tionar els residus i el desmantellament de les centrals.

5. Convocar durant aquesta legislatura, mitjançant la 
Llei de Consultes no referendàries que aprovarà el Par-
lament una consulta sobre el tancament progressiu de les 
Centrals Nuclears de Catalunya o la seva continuïtat.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013

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

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Cas-
tellbisbal
Tram. 250-00783/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, diputa-
da del 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 Salut.

Exposició de motius

El municipi de Castellbisbal té un terme municipal 
molt extens, amb noves zones residencials a part del 
nucli urbà, i de diferents nuclis de població aïllats i 
masies disseminades per tot el terme. La població és 
d’unes 12.400 persones, i la situació geogràfica genera 
dificultats de comunicació, que comporta que hi hagi 
vilatans que estiguin a 25 km del centre hospitalari de 
referència. La isòcrona des de l’avís d’emergència fins 
el centre hospitalari o l’arribada d’una ambulància me-
dicalitzada des de l’Hospital de Terrassa pot superar 
els 30 minuts. De fet, s’havia estat treballant amb an-
terioritat en l’ampliació del CAP de Castellbisbal i la 
seva posterior conversió en àrea bàsica de salut.

El CAP de Castellbisbal està gestionat pel Consorci Sa-
nitari de Terrassa i depèn de l’Àrea Bàsica de Salut de 
Rubí-II. Les retallades imposades durant l’exercici 2011 
per part del Departament de Salut va comportar el tan-
cament del centre d’atenció continuada de 24 hores al 
dia, 365 dies l’any. A la mateixa zona del CAP, al carrer 
Folch i Torres, té parada l’ambulància més propera.

Des del 15 de juliol de 2011 fins l’actualitat l’horari 
d’obertura és de 8h. a 20h. els dies feiners i de 9h. a 
17h. els dissabtes.

Ja en el Ple municipal del 25 de juliol de 2011 tots els 
grups municipals de l’Ajuntament de Castellbisbal va-
ren aprovar una declaració política reclamant la res-
tauració del centre d’atenció continuada (CAC) 24 
hores al dia 7 dies a la setmana, paral·lelament a la re-
ivindicació ciutadana dels veïns, entitats i professio-
nals sanitaris del municipi. Així mateix, al novembre 
de 2011 el Grup parlamentari socialista va presentar 
una proposta de resolució en el mateix sentit, que va 
decaure sense que es debatés per la finalització avan-
çada de la legislatura.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Restablir el servei d’atenció continuada al CAP de 
Castellbisbal 24 hores al dia 7 dies a la setmana.

2. Assegurar la disponibilitat ininterrompuda d’un 
servei permanent de transport sanitari urgent al muni-
cipi de Castellbisbal.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mari-
na Geli i Fàbrega, Montserrat Capdevila Tatché, dipu-
tats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’increment del 
pressupost per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 40932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La situació del sistema sanitari públic a Catalunya est 
arribant a límits insostenibles. Les retallades pressu-
postàries que durant tres anys consecutius està prac-
ticant el Govern de la Generalitat en general i el De-
partament de Salut en particular, entorn del 20% dels 
recursos dels que es disposava l’any 2010, estan afec-
tant greument la seva sostenibilitat i accessibilitat; a 
aquestes se sumen les retallades provinents del Go-
vern de l’Estat, que estan impactant directament sobre 
els drets d’accés dels ciutadans a un sistema sanitari 
públic i universal.

L’any 2010 Catalunya se situava, tot i que encara per 
sota, prop de la mitjana dels països del seu entorn en 
despesa sanitària al PIB, amb un 9.1% en relació men-
tre que la d’Espanya assolia el 9.6%, els països de la 
UE-15 el 10.4% i els de l’OCDE el 9.5%; d’aquestes, la 
despesa pública es situava en el 6.3% per Catalunya, 
el 7.1% per Espanya, el 7.7% per la UE-15 i el 6.7% 
per l’OCDE.

Catalunya havia fet un important esforç inversor en sa-
lut, donat que partia, el 2004, d’una despesa total en 
salut del 7.5% i d’una despesa pública del 4.8%, i al 
mateix temps, va veure incrementada la seva pobla-
ció en gairebé 800.000 persones; la despesa per càpita 
va passar dels 860 euros el 2003 als 1.297 el 2010, i 
des de llavors ha patit un retrocés que l’ha situat en els 
1.052 el 2013. El propi Pla de Salut del Departament 
ratifica que la despesa sanitària pública el 2010 era en-
cara un 25% inferior a la de UE.

Respecte a la resta de Comunitats Autònomes, l’any 
2003 Catalunya es situava a la cua en pressupost sa-
nitari per càpita, mentre que el 2010 aconseguíem re-
muntar fins la posició número 13.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya denuncia la retallada si-
lenciosa i encoberta en el pressupost de Salut que el 
Govern ha dut a terme pel 2013 (superior al 8%, que 
acumulada a les retallades des de 2011 suposa una re-
ducció pressupostària del 20%), i insta el Govern de 
la Generalitat, per tal de garantir la sostenibilitat del 
sistema sanitari i la reducció de les desigualtats en sa-
lut, a realitzar un augment del pressupost en Salut pel 
2014, com a mínim, fins els nivells de 2012. Aquest 
augment pressupostari, així com la priorització de 
l’activitat assistencial en centres de titularitat pública i 
la reordenació territorial, vincularan el Pacte Nacional 
de la Salut. En aquest sentit, s’elaborarà una previsió 
pressupostària del Departament de Salut 2014-2017 
que contempli la recuperació dels 1.400 euros per per-
sona i any, tendint a la mateixa despesa que els països i 
regions de la UE similars en renda a Catalunya.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de les lleis d’estrangeria que penalitzen 
l’ajuda als immigrants i el compliment dels 
compromisos sobre el dret d’asil
Tram. 250-00785/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 41082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya 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 d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El nombre de persones mortes al naufragi de Lampe-
dusa el dijous 3 d’octubre de 2013 s’eleva a tres cente-
nars aproximadament, entre elles, dones i nens. Aques-
ta realitat mostra la ineficient i desafortunada política 
d’Immigració de la Unió Europea. Les majories gover-
namentals fa temps que aposten per una Europa amb 
les fronteres tancades, ja sigui per dificultar l’entrada 
de persones o per penalitzar i criminalitzar la immigra-
ció, i fins i tot a aquells que han volgut o pogut rescatar 
immigrants i refugiats en situació de perill.
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En aquests moments cap ideologia política posa en 
dubte que els grups de criminals que s’enriqueixen a 
costa del Tràfic d’Essers Humans, i/o al trasllat d’im-
migrants i refugiats, han de ser perseguits per la jus-
tícia i condemnats. No obstant aquest no és l’únic 
problema dels moviments humans a escala europea i 
mundial.

Segons un comunicat de la Comissió Catalana d’Aju-
da al Refugiat, les persones que han mort a Lampe-
dusa procedien de països en els quals hi ha conflic-
tes bèl·lics, persecucions i una constant violació dels 
drets humans (Eritrea, Somàlia i Síria, entre d’altres). 
Per aquest motiu no es tracta ni tan sols d’immigració 
econòmica sinó de refugiats o susceptibles sol·licitants 
d’asil.

El mateix comunicat fa referència a que tots els països 
europeus són signataris de la Convenció de Ginebra de 
1951 sobre refugiats, i que això ens obliga a atendre a 
totes les persones que vulguin sol·licitar asil. És el cas 
majoritari dels immigrants que viatjaven en el vaixell 
naufragat.

Així mateix les repressives polítiques d’immigració 
de la UE només han fet que limitar l’accés als refugi-
ats i augmentar d’aquesta manera l’arribada que fugen 
d’immigrants i refugiats que fugen desesperadament 
de situacions de violència i de pobresa extrema a tra-
vés de traficants tot posant la seva vida en risc en tra-
jectes perillosos. Cal recordar que la possibilitat de sol-
licitar asil des de les ambaixades dels països d’origen, 
actualment ja no existeix.

En el cas de Lampedusa es dóna a més la contradicció 
que diversos vaixells pesquers van veure la tragèdia i 
com el vaixell s’enfonsava mentre passaven de llarg a 
conseqüència també dels càstigs per als que «ajuden» 
a traslladar immigrants irregulars. Fins i tot a Itàlia al-
guns patrons de vaixells pesquers han estat processats 
per portar a terra immigrants rescatats del mar.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya mostra la seva solida-
ritat amb els milers de persones, homes, dones i cri-
atures que han mort o resultat ferits o han vist posa-
da en risc les seves vides quan intentaven accedir a 
països de la Unió Europea, fugint de la misèria, dels 
conflictes bèl·lics o de la persecució política, ja sigui 
a Ceuta, a Melilla, a l’Estat de Gibraltar i les costes 
espanyoles, a Lampedusa, a Malta o a Grècia, situa-
cions que moltes vegades s’han produït per la manca 
de mesures de rescat o d’ajuda per part de les autori-
tats dels estats afectats, així com per l’existència de 
normes estatals que penalitzen l’ajuda als immigrants 
sense documents.

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

a) Exigir al Govern de l’Estat i a la Unió Europea, a 
través de les seves institucions internacionals, que eli-
minin de les lleis d’estrangeria tots els articles que pe-
nalitzen l’ajuda als immigrants, i que s’estableixi la 
prioritat absoluta de l’obligació d’auxili (el que ha de 
permetre portar a terra ferma a les persones auxilia-
des, sense represàlies de cap tipus)

b) Exigir que els països de la Unió Europea acomplei-
xin els seus compromisos sobre el dret d’asil signats a 
la Convenció de Ginebra de 1951

c) Facilitar totes les vies i mecanismes necessaris, com 
reobrir les ambaixades, entre d’altres, per atendre les 
persones que fugen de situacions d’extrema pobresa, 
conflictes bèl·lics, persecucions i violacions dels drets 
humans.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la regulació de 
la promoció, la comercialització i el consum 
de begudes energètiques
Tram. 250-00786/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 41087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenta la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les begudes anomenades energètiques, comercialitza-
des al mercat mundial a partir dels anys noranta, són 
begudes sense alcohol, compostes principalment per 
cafeïna (substància d’efecte estimulant que augmen-
ta la concentració i disminueix la sensació de cansa-
ment), taurina (aminoàcid que incideix en l’excitabili-
tat neuronal i en processos de desintoxicació cel·lular, 
amb efectes sobre la musculatura cardíaca), glucuro-
nolactona (substància implicada en processos de de-
toxificació i metabolisme, estant aquests centralitzats 
al fetge) i ginseng (estimulant del sistema nerviós que 
s’utilitza per eliminar el cansament físic i intel·lectual i 
per pal·liar la memòria, i que produeix insomni i possi-
ble nerviosisme i agressivitat al fetge).
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Aquestes begudes són estimulants, i per tant inhibei-
xen els neurotransmissors que provoquen la sensació 
de cansament físic, potenciant la percepció de benes-
tar i la concentració, de manera que moltes persones 
les consumeixen per evitar les sensacions d’estrès i fa-
tiga.

Ara bé, consumides amb excés són perilloses per a la 
salut, ja que contenen una elevada quantitat de cafeïna 
(algunes contenen més cafeïna que una tassa de 80 ml. 
de cafè), sobretot per a persones amb malalties cardí-
aques i nervioses, amb hipertensió arterial o amb tras-
torns cerebrals neurològics, per a embarassades, per 
a menors de 16 anys i per a diabètics, que ja les tenen 
contraindicades.

A més, si es barregen amb alcohol poden provocar 
conseqüències greus. De fet, el consum de tan sols dos 
combinats de begudes energètiques i alcohol pot pro-
duir intoxicacions agudes, perquè suposa la combina-
ció d’un estimulant i d’un depressor i això emmascara 
la sensació d’embriaguesa, de tal manera que s’indueix 
a ingerir més alcohol, ja que el cervell, estimulat per 
la cafeïna, no sent la borratxera i l’admet, mentre que 
el cos no té la capacitat de metabolitzar tota aquesta 
quantitat al ritme que seria convenient.

Aquesta mescla de begudes energètiques i alcohol pot 
desencadenar en acidesa, insomni, hipertensió, ansi-
etat, deshidratació, convulsions, lesions cardíaques 
com l’arítmia, i en el pitjor dels casos la mort sobtada, 
o bé en patologies com la cirrosi, el fetge gras o l’he-
patitis si el consum és a llarg termini.

És molt preocupant que el consum de begudes ener-
gitzants combinades amb l’alcohol s’hagi convertit en 
una pràctica habitual entre els joves, per tal de poder 
aguantar tota la nit, tal com alerten els metges, en in-
formar que cada vegada acudeixen més joves als hos-
pitals amb ansietat i taquicàrdies després de consumir 
aquestes combinacions, sense ésser conscients dels 
efectes que poden causar.

Actualment, no existeix a Catalunya ni a l’estat espa-
nyol cap normativa que reguli ni limiti la promoció, 
la comercialització i el consum de les begudes ener-
gètiques, sinó que simplement és obligatori a la Unió 
Europea, des del 2003, que la cafeïna i la taurina uti-
litzades apareguin a l’etiquetat, havent-se d’afegir, si la 
beguda conté més de 150 mg./litre de cafeïna, la lle-
genda «contingut elevat de cafeïna», juntament amb la 
previsió de la quantitat en mg./litre, els ingredients, les 
característiques nutricionals i una advertència sobre el 
contingut de cafeïna per a nens i dones embarassades. 
Així mateix, la publicitat va adreçada en la majoria 
dels casos a població adolescent i jove (patrocini d’es-
deveniments esportius de risc, roba, etc.).

En altres països, l’alt contingut de cafeïna que posse-
eixen aquest tipus de begudes han despertat la preocu-
pació, i en aquest sentit, tant a Argentina com a Uru-
guai s’ha obligat legalment als productors a baixar la 

quantitat de cafeïna que posseeixen les begudes, de 33 
mil·ligrams per 100 mil·lilitres a només un màxim de 
20 mil·ligrams, i a països com França, Noruega i Di-
namarca s’ha restringit la comercialització d’aquestes 
begudes només a la xarxa d’establiments de farmàcia. 
A Canadà s’obliga a etiquetar amb l’advertiment «no 
es recomana a menors, dones embarassades o lactants 
i a persones sensibles a la cafeïna, ni tampoc el seu 
consum barrejat amb alcohol». A Irlanda, a més, no 
es recomana el seu consum com a rehidratació des-
prés de pràctiques d’esport o exercici físic. A Mèxic 
s’ha aprovat una llei per limitar-ne la venda a menors 
d’edat. Mentre que a països com Anglaterra, Alema-
nya, Àustria i Espanya, els majors consumidors de be-
gudes energitzants a nivell mundial, la venda d’aques-
tes substàncies no està restringida i la informació sobre 
els seus riscos no està incorporada en el producte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Estudiar la possible regulació sobre la promoció, co-
mercialització (posant especial èmfasi en l’etiquetatge) 
i el consum de les begudes energètiques i prendre les 
mesures oportunes per tal d’evitar-ne el consum exces-
siu i la seva combinació amb l’alcohol, prestant especi-
al atenció a la promoció del consum entre la població 
més jove.

2. Portar a terme polítiques preventives i de sensibilit-
zació a la gent jove sobre els possibles efectes negatius 
del consum excessiu de begudes energètiques i de les 
greus conseqüències que poden provocar per a la salut 
les combinacions de les mateixes amb alcohol.

Palau del Parlament, 17 d’octubre del 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres del nou edifici del barri de Me-
rinals de Sabadell que ha d’allotjar els veïns 
dels pisos afectats per aluminosi
Tram. 250-00787/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 41220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, di-
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putada del 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 barri d’Arraona Merinals de Sabadell és un barri 
singular de la ciutat, donat que en la seva majoria els 
terrenys de l’espai públic són propietat de l’Incasòl, i 
els habitatges d’Adigsa. L’Ajuntament ha reclamat la 
cessió de tots aquests espais per poder fer-se càrrec del 
seu manteniment.

Un important nombre de veïns del barri conviuen, des 
de fa anys, amb la inseguretat que els provoca l’alumi-
nosi als seus habitatges. Es tracta d’una zona que re-
quereix d’una intervenció immediata, donat que resten 
famílies pendents de trasllat i que han de viure en un 
entorn no només degradat per l’abandonament que su-
posa la situació de provisionalitat indefinida en la que 
viuen sinó també per l’evident risc de seguretat i salu-
britat amb què han de viure a les seves cases.

Hores d’ara, encara queden pendents de construcció 
104 habitatges, que no només no han començat les 
obres sinó que a més no tenen calendari, i la finalit-
zació de les obres d’un altre bloc de pisos de 23 habi-
tatges.

La manca d’aquests 23 habitatges pendents no afecta 
només a 23 famílies, sinó que comporta que els con-
junt de famílies dels blocs de pisos 1, 2 i 3, un total de 
46, no es puguin traslladar.

A més, resten pendents d’enderroc 9 blocs de pisos 
abandonats, que agreugen l’estat i de degradació del 
barri i la inseguretat de la zona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir el compliment dels compromisos adquirits 
amb l’Ajuntament de Sabadell i amb els veïns del barri 
de Merinals afectats per aluminosi als seus habitatges 
i que encara estan pendents de ser reallotjats en els 
nous habitatges projectats.

2. Finalitzar de manera immediata de les obres del 
nou edifici que ha de servir per reallotjar 46 famílies 
al barri de Merinals de Sabadell, i habilitar els recur-
sos necessaris per a la construcció dels 104 habitatges 
pendents d’inici d’obres.

3. Garantir l’habilitat dels habitatges ocupats i pen-
dents de substitució, duent a terme una inspecció ge-
neral d’aquests edificis per avaluar la situació actual 
de risc, la seguretat dels corresponents edificis i la vi-
gilància sobre els elements de risc que els puguin afec-

tar, així com i la convivència i la seguretat de les per-
sones tant dins dels edificis com als seus entorns.

4. Exercir la seva responsabilitat de fer-se càrrec del 
manteniment urgent dels espais públics del barri de 
Merinals, de Sabadell, mentre no es materialitzi la 
cessió dels esmentats espais a l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2013

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
41656).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.10.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei per al 
desenvolupament d’una banca pública cata-
lana
Tram. 270-00006/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
41656).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.10.2013.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00007/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
41656).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.10.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 23.10.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la negociació del sistema de fi-
nançament autonòmic
Tram. 302-00076/10

Esmenes presentades
Reg. 41655; 41662; 41706 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 41655)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la negociació del sistema 
de finançament autonòmic (tram. 302-00076/10).

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

Modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat 
institucional del Govern de l’Estat que hores d’ara en-
cara no ha nomenat els membres de la part estatal de 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat– 
Generalitat. Aquesta actitud impossibilita la revisió 
quinquennal del model de finançament d’acord amb el 
que estableix l’Estatut en el seu l’art. 208 i que s’aprovi 
el nou model de finançament que hauria de començar 
a aplicar-se el 2014.

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

Modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a reclamar al Govern de l’Estat que faci efectius, 
en el termini de trenta dies, els deutes pendents amb la 
Generalitat de Catalunya, que se xifren aproximada-
ment en nou mil milions d’euros.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a realitzar totes les actuacions necessàries amb 
el Govern de l’estat per a que nomeni de forma urgent 
els membres de la part estatal de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Ca-
talunya a convocar la Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals Estat Generalitat amb la finalitat de ne-
gociar la revisió del model de finançament en base a: 

4.1. Transferir a la Generalitat de Catalunya totes les 
competències en recaptació, gestió, liquidació, inspec-
ció i revisió de la totalitat de tots els tributs cedits par-
cialment o no cedits suportats a Catalunya que encara 
no gestioni.

4.2. Transferir a la Generalitat de Catalunya els recur-
sos humans i materials de totes les delegacions a Cata-
lunya de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària.

4.3. Transferir a la Generalitat de Catalunya totes les 
competències de l’òrgan cadastral a Catalunya.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a comparèixer al Parlament de Catalunya abans 
de final d’any per donar compte dels resultats de les 
gestions realitzades davant del Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41662)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la ne-
gociació del sistema de finançament autonòmic (tram. 
302-00076/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. El Parlament insta el Govern a defensar en la ne-
gociació d’un nou model de finançament per a Cata-
lunya, el model aprovat en les conclusions de la Co-
missió d’Estudi per a un nou model de finançament 
autonòmic basat en el concert econòmic l’any 2011 i 
aprovat pel Ple del Parlament el 17 de juliol de 2012.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 9

9. El Parlament reclama al Govern de l’Estat que, prè-
viament o en paral·lel a la negociació d’un nou model 
de finançament, transfereixi a la Generalitat la totali-
tat dels fons que resten pendents d’abonar a Catalu-
nya, i en especial els derivats de la Disposició Addicio-
nal Tercera de l’Estatut d’Autonomia de 2006.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. El Parlament constata que la negociació d’un nou 
model de finançament no paralitza ni substitueix la ne-
cessària celebració d’un referèndum o consulta sobre 
el futur de Catalunya, a partir de les vies legals que la 
legislació vigent fa possible.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Jaume Bosch i Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41706)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la negociació del sistema de fi-
nançament autonòmic (tram. 302-00076/10).

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

Del punt 1

«1. El Parlament reconeix que en qualsevol dels esce-
naris nacionals en què s’articuli el futur de Catalunya, 
la renovació del sistema de finançament autonòmic 
que ha d’entrar en vigor el 2014 ha de servir per a ob-
tenir més recursos amb els que fer front a les políti-
ques públiques competència de la Generalitat.»

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

Del punt 2

«2. En aquest sentit, el Parlament insta el govern a re-
clamar el compliment del Títol VI de l’EAC i la LOFCA 
en el seu article 2 i la seva Disposició addicional 7a., 
que fixa la revisió quinquennal del sistema de finan-
çament.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. El Parlament insta el Govern a exigir la convoca-
tòria del plenari de la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals Estat-Generalitat, incloent en aquesta 
convocatòria a representants dels grups parlamentaris, 
com a instrument formal del procés de reforma del sis-
tema de finançament vigent. »

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. El Parlament insta el Govern a treballar per asso-
lir els punts següents: 

a) La gestió tributària (exacció, gestió, recaptació, li-
quidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs 
suportats a Catalunya ha de correspondre a l’Agència 
Tributària de Catalunya, que n’ha d’ésser l’única ad-
ministració responsable.
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b) L’Agència Tributària de Catalunya ha de disposar 
de plena capacitat i atribucions per a l’organització i 
l’exercici de les funcions pròpies de la gestió tributà-
ria, i hauria de col·laborar administrativament amb 
altres administracions locals, estatals i europees, espe-
cialment en la lluita contra el frau.

c) La Generalitat ha de disposar de plena capacitat 
normativa i responsabilitat fiscal sobre tots els impos-
tos suportats a Catalunya, dins el marc d’harmonit-
zació fiscal comunitària, tot assegurant la consecució 
efectiva del principi de progressivitat fiscal en el siste-
ma impositiu.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. El Parlament insta el Govern a comparèixer davant 
el Ple en el termini màxim d’un mes per tal de presen-
tar i debatre les propostes que formularà el Govern en 
aquest procés de negociació per a la millora del model 
actual.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. El Parlament insta el Govern a comparèixer, en el 
termini màxim d’un mes, per tal de presentar quines 
han estat les seves actuacions dirigides a complir el 
mandat de l’article 204 EAC, incloent el consorci de 
gestió tributària de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. El Parlament reconeix, com va fer en les conclu-
sions de la Comissió d’Estudi per a un Nou Model de 
Finançament Autonòmic, que el model aprovat l’any 
2009 va suposar una millora de 2.421M euros en el pri-
mer any respecte dels rendiments del model anterior. El 
Parlament insta en conseqüència el Govern a obtenir, 
en el procés de negociació, una millora substantiva de 
recursos en el rendiment del model per a Catalunya, tal 
i com ha estat la norma per a cada model respecte del 
model anterior.»

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la pròrroga pres-
supostària en les polítiques educatives
Tram. 302-00077/10

Esmenes presentades
Reg. 41623; 41657 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41623)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la pròrroga pressupostària en 
les polítiques educatives (tram. 302-00077/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt davant del punt 1 de la moció

El Parlament reclama al Govern de l’Estat la deroga-
ció de la La Ley Orgánica para la Mejora de la Cali-
dad Educativa (LOMCE), que vulnera el nostre model 
d’escola inclusiva i catalana.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt davant del punt 1 de la moció

El Parlament reclama al Govern de l’Estat que aturi 
les retallades en matèria educativa que afecten la qua-
litat de l’ensenyament.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41657)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els efectes de la pròrroga pressupostària en les políti-
ques educatives (tram. 302-00077/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt al principi del text

«0. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat per tal 
que 

0.1 Derogui el projecte de Ley Orgánica para la Me-
jora de la Calidad Educativa (LOMCE), tal i com de-
mana la comunitat educativa, donat que aquesta llei 
impedeix la continuïtat del model català d’escola in-
clusiva i del sistema d’immersió lingüística.

0.2 Pagui amb la màxima prioritat possible, dels impa-
gaments de la gestió de les beques educatives i els ajuts 
a l’estudi que es deuen.

0.3 Estableixi un calendari, consensuat amb el govern 
de la Generalitat, de pagament dels ingressos finalistes 
provinents de l’Estat en el període 2010-2012, especi-
alment: 

a) Gratuïtat del segon cicle d’educació infantil.

b) Programes d’educació.

c) Programes d’universitats i recerca.» 

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00078/10

Esmenes presentades
Reg. 41626; 41663; 41666; 41709 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41626 i 41709)

Reg. 41626

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 estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat (tram. 302-00078/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 1

«1. Presentar un projecte de llei de l’espai públic du-
rant el primer trimestre de 2014, consensuat amb les 
entitats municipalistes.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 2

«2. Presentar un projecte de llei de la policia de Cata-
lunya, durant el primer trimestre de 2014, que fixi el 
model de policia de Catalunya, així com les funcions 
i les competències del Cos de Mossos d’Esquadra i de 
les policies locals.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 6

«6. Incrementar el nombre d’agents destinats al món 
rural, per garantir la vigilància, la prevenció i les actu-
acions contra la delinqüència, tot deixant palès que la 
responsabilitat de l’ordre públic és dels Mossos d’Es-
quadra.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 9

«9. Avaluar mitjançant l’elaboració d’un informe ex-
tern, quantitativa i qualitativament, la formació [...]»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 15. Nova redacció

«15. El Parlament insta el President de la Generalitat 
a convocar la Junta de Seguretat de Catalunya de for-
ma immediata i fer-ho, com a mínim, cada any.»

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Reg. 41709

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 estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat (tram. 302-00078/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 16. Nova redacció

«16. Insta el Govern de la Generalitat a cessar el seu 
càrrec en el director general de la Policia, Sr. Manel 
Prat Peláez.»

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41663)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat (tram. 302-00078/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 14.2

14.2. Garantir, en tot moment, els drets dels productors 
de cànnabis per a us privat o per als socis de les asso-
ciacions de productors, que actuen dins la legalitat, ja 
que disposen de la corresponent autorització adminis-
trativa.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 14.3

14.3. Promoure les modificacions legals necessàries 
per permetre flexibilitzar la producció de cànnabis per 
a us privat o dels socis de les associacions de produc-

tors, que actualment no tenen reconeguda legalment la 
seva activitat.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Jaume Bosch i Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu del GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 41666)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques de seguretat (tram. 302-00078/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2

2. Presentar un projecte de llei de la policia de Cata-
lunya, durant el primer trimestre de 2014, que permeti 
una major eficàcia en l’exercici de les funcions del Cos 
dels Mossos d’Esquadra així com una millora subs-
tancial de la coordinació amb les policies locals i els 
altres cossos policials d’àmbit nacional o autonòmic.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Al punt 6

6. Incrementar el nombre d’agents destinats al món 
rural, i establir mecanismes de gestió de la informa-
ció amb permetent que els pagesos per tal que puguin 
col·laborar de forma activa amb els Mossos d’Esquadra 
per evitar els robatoris en les seves propietats, tot dei-
xant palès que la responsabilitat de la seguretat i l’or-
dre públic és exclusiva dels Mossos d’Esquadra.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 9

9. Avaluar mitjançant l’elaboració d’un informe, quan-
titativa i qualitativament, Elaborar un informe d’avalu-
ació, quantitatiu i qualitatiu, de la formació que reben 
els agents dels Mossos d’Esquadra. L’avaluació Aquest 
informe haurà de tenir un nivell de detall suficient per 
avaluar la formació que reben els agents en les diver-
ses especialitats i unitats operatives i s’haurà de lliu-
rar al Parlament de Catalunya en el termini màxim de 
nou mesos.
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4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 11

11. Sol·licitar de forma immediata als mitjans de co-
municació que difuminin els rostres dels agents poli-
cials del Cos dels Mossos d’Esquadra i de les Policies 
Locals de Catalunya en les seves informacions quan 
la identificació de l’agent no tingui rellevància per a 
la informació. Tanmateix, impulsar les reformes legals 
necessàries per tal que es difuminin els rostres dels 
agents policials del Cos dels Mossos d’Esquadra i de 
les Policies Locals de Catalunya en les informacions 
dels mitjans de comunicació quan la identificació de 
l’agent no tingui rellevància per a la informació.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Ciutadans

13. Evitar que agents dels Cos dels Mossos d’Esquadra 
en l’exercici de les seves funcions puguin lluir en el 
seu vestuari distintius de qualsevol ideologia política 
o contràries a la uniformitat reglamentària i concreta-
ment que puguin lluir banderes independentistes, apli-
cant el corresponent procediment sancionador quan 
procedeixi.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma energètica de l’Estat
Tram. 302-00079/10

Esmenes presentades

Reg. 41617; 41627; 41669; 41702 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41617)

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 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma energètica de l’Estat (tram. 302-
00079/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tras-
lladar al Govern de l’Estat que es realitzi: 

a. Una auditoria energètica independent de la com-
posició del dèficit tarifari revisant aquells conceptes 
prescindibles en un mercat competitiu i basat en l’efici-
ència, la independència energètica i les energies netes, 
així com la metodologia de retribució de la producció, 
transport i distribució. S’establirà el mecanisme ade-
quat per recuperar els Costos de Transició a la Com-
petència cobrats de més per les elèctriques, i xifrats en 
3.400 M euros per la CNE. S’establirà una quitança 
del deute contret pel dèficit tarifari.

b. A modificar en profunditat el funcionament del mer-
cat elèctric, revisant el funcionament de les subhastes 
d’energia, excloent les instal·lacions ja amortitzades 
del pool, i garantint una retribució justa segons el cost 
de producció efectiu amb l’objectiu de reduir el dèficit 
tarifari, garantir un sistema transparent, equitatiu i de 
foment de les energies netes.

c. Un Projecte de Llei de Renovables que sigui la trans-
posició completa de la Directiva 2009/28/CE, relativa 
al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renova-
bles, i que estableixi un marc regulatori estable, amb 
simplificació administrativa, normes públiques de con-
nexió i que reconegui les externalitats positives de les 
energies renovables, facilitant l’accés de les renovables 
en llars, empreses i ciutats i garantint el desenvolupa-
ment de la biomassa. S’assegurarà el manteniment de 
les cosines del règim especial d’acord a una rendibili-
tat raonable i al nivell d’inversió realitzada per a ca-
da tecnologia permetent un creixement sostingut de les 
energies netes.

d. Aprovar una Planificació Energètica integral que 
inclogui els plans d’estalvi d’emissions, els plans de re-
novables i els de estalvi i eficiència energètica, incre-
mentant els objectius europeus (30+30+30) pel 2020, 
internalitzant costos per a totes les fonts d’energia, 
amb un model de generació distribuïda mitjançant un 
sistema de xarxes intel·ligents i un sistema públic de 
comptadors intel·ligents.

d. Realitzar totes les modificacions legals necessàries 
per fomentar i desenvolupar l’autoconsum d’energia 
renovable amb balanç net. Es computaran els peatges 
d’accés per a l’energia intercanviada a la xarxa, i no 
per a l’energia autoconsumida de manera instantània.

d. Derogar l’impost del 7% establert en la Llei 15/2012, 
de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sosteni-
bilitat energètica a les tecnologies en règim especial i 
les renovables destinades a l’autoconsum.
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e. Establir una moratòria sobre l’ús de la fractura hi-
dràulica en tot el territori de l’Estat espanyol, cessant 
immediatament les explotacions no convencionals de 
gas que ja estiguessin en marxa, i paralitzant la con-
cessió de noves autoritzacions. En aquelles zones sen-
sibles i especialment en perill com, per exemple, en 
àrees de protecció d’aigua potable declarades i en zo-
nes amb mines de carbó, prohibir totalment la fractura 
hidràulica.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

a. A realitzar una auditoria energètica independent de 
la composició del dèficit tarifari revisant aquells con-
ceptes prescindibles en un mercat competitiu i basat en 
l’eficiència, la independència energètica i les energies 
netes, així com la metodologia de retribució de la pro-
ducció, transport i distribució.

b. Que presenti, en el termini de 6 mesos, el model 
energètic que voldríem per Catalunya, una proposta 
basada amb un model de generació distribuïda, auto-
suficient, lideratge públic, amb plans de renovables i 
els de estalvi i eficiència energètica, incrementant els 
objectius europeus (30+30+30) pel 2020, internalit-
zant costos per a totes les fonts d’energia, amb un mo-
del de generació distribuïda mitjançant un sistema de 
xarxes intel·ligents i un sistema públic de comptadors 
intel·ligents.

c. Crear una societat pública d’energia, en el termini 
de 6 mesos, amb capacitat d’oferir energia més acces-
sible, impulsar projectes d’autoconsum i crear activitat 
entorn a les noves estratègies a favor de les energies re-
novables i un model de generació distribuïda.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 

(reg. 41627)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la reforma energètica de l’Estat 
(tram. 302-00079/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1 

«1. El Parlament de Catalunya valora negativament 
la reforma energètica que impulsa el Govern de l’es-
tat perquè perjudica el desenvolupament de les ener-
gies netes, renovables i segures, penalitza l’eficiència 
i agreuja la pobresa energètica, l’economia familiar, 
retalla la competitivitat de les empreses, desincentiva 
les inversions en el sector energètic, genera insegure-
tat jurídica, restringeix la innovació en les formes de 
generació i subministrament elèctrics, redueix encara 
més l’autogovern en aquesta matèria i ens allunya dels 
objectius de la Unió Europea de disposar d’una ener-
gia segura, sostenible i competitiva, i de l’objectiu que 
també fixa la UE del 20-20-20 (reduir u n 20% el con-
sum d’energia; reduir el 20% les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i elevar la contribució de les ener-
gies renovables al 20% del consum).

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre les iniciatives polítiques, adminis-
tratives i judicials que siguin necessàries per a fer front 
als continguts d’aquesta reforma que són perjudicials 
per a la societat i l’economia catalanes i que atempten 
contra la sostenibilitat econòmica, social i ambiental 
del model energètic. Així mateix, el Parlament insta el 
Govern de la Generalitat a fer ús de les competències 
que li atorga l’article 133 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya on diu que la Generalitat participa, per mit-
jà de l’emissió d’un informe previ, en el procediment 
d’atorgament de l’autorització de les instal·lacions de 
producció i transport d’energia i que participa en la 
regulació i la planificació d’àmbit estatal del sector de 
l’energia que afecti el territori de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

Requerir al Govern de l’Estat que a través del Consejo 
de Seguridad Nuclear s’aprovi un Pla de protecció sís-
mica de les centrals nuclears d’acord amb els nous re-
queriments que la Unió Europea després de l’accident 
de Fukushima.
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt

Comunicar al Govern de l’Estat la voluntat del Govern 
de la Generalitat de prescindir de l’energia nuclear al 
final de la vida útil de les centrals nuclears catalanes.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar 
compliment en el termini d’un any a l’acord del Parla-
ment adoptat per unanimitat de redactar un Pla de re-
vitalització econòmica de les comarques catalanes que 
tenen centrals nuclears per a anticipar-se al seu futur.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 41669)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la reforma energètica 
de l’Estat (tram. 302-00079/10).

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

Del punt 1

1. El Parlament de Catalunya valora negativament la 
reforma energètica els successius canvis legislatius i 
reglamentaris que impulsa el Govern de l’Estat i que 
afecten a la regulació del sector elèctric perquè per-
judica l’economia familiar, retalla la competitivitat 
de les empreses, desincentiva les inversions en el sec-
tor energètic, genera inseguretat jurídica, restringeix 
la innovació en les formes de generació i subminis-
trament elèctrics, redueix encara més l’autogovern en 
aquesta matèria i ens allunya dels objectius de la Unió 
Europea de disposar d’una energia segura, sostenible 
i competitiva.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 

3. Estudiar la presentació de recursos d’inconstituci-
onalitat en aquelles matèries amb incidència energè-
tica, on l’Estat envaeix competències en l’àmbit ener-
gètic de la Generalitat de Catalunya, amb una clara 
voluntat de recentralització, fins i tot apel·lant a la uni-
tat de mercat.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

4. Revisió del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 
2013-2020 davant els canvis legislatius existents i pre-
vistos en la reforma energètica actualment en curs, que 
preveuen una desincentivació de les energies renova-
bles i de les polítiques d’estalvi i eficiència energètica 
i la cogeneració per part del Govern espanyol. Aques-
ta revisió adaptarà les previsions numèriques del Pla 
actual i les estratègies d’actuació, mantenint l’aposta 
decidida per les energies renovables, la generació dis-
tribuïda, l’autoconsum i l’estalvi i l’eficiència energèti-
ques per tal d’afavorir que Catalunya pugui satisfer els 
objectius quantitatius i qualitatius de la UE pel que fa 
a disposar d’una energia segura, competitiva i sosteni-
ble. Així com donar suport a aquelles persones que han 
fet inversions en l’àmbit de les energies fotovoltaiques i 
especialment continuar amb la renegociació d’aquells 
crèdits atorgats per l’Institut Català de Finances. Així 
com presentar pel 2014 un projecte de llei d’un impost 
sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 41702)

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la reforma energètica de l’Estat (tram. 302-00079/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Sol·licitar la redacció d’un pla per a l’autonomia ener-
gètica que, a partir de criteris de sostenibilitat, planifi-
qui la feina a fer en els propers 10 anys.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Sol·licitar el posicionament contrari a les autopistes 
elèctriques transfrontereres (línia de Molt Alta Tensió 
(MAT)) i decretar una moratòria nuclear amb la pers-
pectiva de desmantellar les centrals nuclears abans del 
2030.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 302-00080/10

Esmenes presentades
Reg. 41628; 41658; 41700; 41707 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41628)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació en el sector industrial (tram. 
302-00080/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 1

1. El Parlament insta el Govern a recollir les propos-
tes recollides en el document «Més Indústria» signat 
per agents econòmics, socials, universitats i col·legis 
professionals dotant-les de pressupost i calendari d’ac-
tuació.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 2. Nou redactat

Pel que fa a les actuacions a mig termini, el Parlament 
de Catalunya insta el govern de la Generalitat a dotar 
de pressupost i calendari d’actuació en el termini de 
tres mesos: 

a. El programa de clústers de Catalunya

b. El programa d’innovació empresarial

c. El programa d’internacionalització

d. El programa de reactivació industrial, que inclogui, 
entre d’altres 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 3

Pel que fa a les actuacions en el curt termini, el Par-
lament insta el Govern de la Generalitat a desenvolu-
par tots aquells esforços necessaris, amb pressupost i 
calendari d’actuació, per assolir al llarg del 2014 els 
següents objectius: 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.c.iii

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer ús 
de les competències que li atorga l’article 133 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya on diu que la Genera-
litat participa, per mitjà de l’emissió d’un informe pre-
vi, en el procediment d’atorgament de l’autorització de 
les instal·lacions de producció i transport d’energia i 
que participa en la regulació i la planificació d’àmbit 
estatal del sector de l’energia que afecti el territori de 
Catalunya.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.c.iv

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar 
compliment en el termini d’un any a l’acord del Parla-
ment adoptat per unanimitat de redactar un Pla de re-
vitalització econòmica de les comarques catalanes que 
tenen centrals nuclears per a anticipar-se al seu futur 
tancament.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.c.v

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a pri-
oritzar el projecte Zefir d’investigació d’energia eòlica 
marina davant l’Ametlla de Mar.



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 78

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.d.iii

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a nego-
ciar amb el Govern de l’Estat un nou model de gestió 
dels aeroports catalans basat en els principis següents: 
la participació determinant del govern català, i si s’es-
cau, de les administracions locals i sectors econòmics 
en la presa de decisions estratègiques de l’aeroport de 
Barcelona, i traspassar els aeroports de Girona, Reus i 
Sabadell a la Generalitat de Catalunya, sense que això 
comporti en cap cas la possibilitat de deixar de realit-
zar vols internacionals fora de l’espai Schengen.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 3.d.iv

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a in-
corporar com a inversió prioritària en els pressupostos 
de 2014, l’execució del projecte d’obres del tram de la 
línia de metro L-9 entre les estacions de Collblanc al 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat i la terminal T-1 
de l’aeroport del Prat, i a presentar en seu parlamenta-
ri abans d’acabar l’any 2013 un informe que estableixi 
la programació d’execució de la línia 9 del metro de 
Barcelona, amb el calendari i les previsions de finan-
çament, per tal de resoldre l’endarreriment actual de 
l’obra.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 4.f

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a co-
municar al Govern de l’Estat la voluntat del Parlament 
de Catalunya de prescindir de l’energia nuclear al final 
de la vida útil de les centrals nuclears catalanes.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 4.g

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a re-
querir al Govern de l’Estat que a través del Consejo 
de Seguridad Nuclear s’aprovi un Pla de protecció sís-
mica de les centrals nuclears d’acord amb els nous re-
queriments que la Unió Europea després de l’accident 
de Fukushima.

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41658)

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació en el sector industrial (tram. 
302-00080/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. El Parlament insta el Govern a recollir desplegar les 
propostes recollides en el document «Més Indústria» 
signat per agents econòmics, socials, universitats i col-
legis professionals, tot donant impuls a les 138 mesu-
res recollides.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. Pel que fa a les actuacions en el mig termini, el Par-
lament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar en 
el termini de tres mesos i donar informació de l’estat 
de l’execució de cada programa abans de la finalitza-
ció del present període de sessions als portaveus dels 
grups parlamentaris a la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació: 

a. Un programa de clusters de Catalunya.

b. Un programa d’innovació empresarial 

c. Un programa d’internacionalització

d. Un programa de reactivació industrial, que inclogui, 
entre d’altres, un programa de relocalització industrial 
per empreses catalanes que vulguin retornar plantes 
de producció a Catalunya. Recuperar la localització 
d’activitats industrials tradicionals perdudes durant la 
globalització i afegir-ne de noves a partir de l’R+D+I i 
l’emprenedoria individual i social.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3.a.ii.

ii. Una millora del 5% en el finançament destinat a 
préstecs i avals a projectes de petites o mitjanes em-
preses a través de l’ICF amb el corresponent Pla de 
viabilitat i manteniment dels llocs de treball.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3.a.iv.

iv. Garantir que els ajuts públics a les multinacionals 
es tradueixin en compromisos de creació de treball es-
table i de qualitat i de permanència a llarg termini a 
Catalunya.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3.b.i

i. Un increment del 40% del nombre d’alumnes parti-
cipants de la formació professional dual augmentant 
la partida pressupostària necessària per a donar sor-
tida, mantenint la qualitat formativa actual, a aquest 
increment.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3.c.iii

iii. Accelerar el canvi de model energètic (incrementant 
l’aportació de renovables i mix elèctric) per disminuir 
la dependència dels hidrocarburs. Introduir nous i més 
ambiciosos objectius al PECAS per renovar el parc de 
generació elèctrica, incrementant sensiblement el pes 
de les renovables.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3.d.i

i. Disposar d’un sistema d’anàlisi del cost-benefici en 
termes econòmics, socials i mediambientals de totes 
les inversions que es realitzin en infraestructures.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3. d.ii

ii. Revisar la planificació d’infraestructures, en cores-
ponsabilitat amb el món local, de forma el màxim de 
consensuada i fidel a previsions realistes per a generar 
un marc de confiança i coneixement de les expectati-
ves als diferents operadors industrials.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3.e.i bis

i bis. Marcar com a objectiu prioritari el manteniment 
de tots llocs de treball actuals en l’àmbit industrial i les 
seves condicions laborals i salarials.

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4.c.

c. una liberalització efectiva del transport per mercade-
ries. Potenciar, des del sector públic, el transport ferro-
viari per a mercaderies.

11 Esmena núm. 11

D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Atès que el Parlament de Catalunya constata l’im-
pacte negatiu que la vigent reforma laboral ha tingut 
en l’àmbit industrial, especialment en la rebaixa efec-
tiva dels sous i en l’acomiadament massiu de treballa-
dors i treballadores, instar el govern de l’estat a retirar 
aquesta reforma laboral.

12 Esmena núm. 12
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya constata l’impacte nega-
tiu que ha tingut directament en la indústria del país 
a les petites i mitjanes empreses i, indirectament, a la 
resta d’indústria al nostre territori, la pèrdua de la ul-
tra-activitat i insta el govern de l’estat a derogar, amb 
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caràcter d’urgència, aquest extrem de la reforma la-
boral.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, 
el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el  
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans (reg. 41700)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, portaveu del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació en el sec-
tor industrial (tram. 302-00080/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista, GP del Partit Popular de 
Catalunya, GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, GP 
de C’s

Modificació del punt 5.b. Nou redactat

5.b. En el cas de Ficosa 

i. Realitzar la mediació i intervenció com a autoritat 
laboral de Catalunya per minimitzar els efectes dels 
expedients de regulació d’ocupació, així com vetllar 
pel compliment de totes les condicions establertes cada 
cop que aquesta empresa ha estat ajudada des del Go-
vern de la Generalitat.

ii. Ocupar els dos llocs del consell d’administració que 
li corresponen per tal d’elaborar i desenvolupar el pla 
industrial de l’empresa, així com per conèixer les con-
dicions de la renegociació del crèdit que s’està duent 
a terme.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista, GP del Partit Popular de 
Catalunya, GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, GP 
de C’s

Modificació del punt 5.d. Nou redactat

5.d. En el cas de Panrico: 

i. Donar suport als treballadors de Panrico en la seva 
justa reivindicació 

ii. Realitzar totes les actuacions necessàries davant de 
l’empresa per aconseguir les línies de finançament ne-
cessàries per a donar continuïtat a l’activitat produc-
tiva i oferir un espai per a la negociació amb l’objec-
tiu d’assolir la continuïtat i viabilitat empresarial de la 
fàbrica de Panrico a Catalunya i el manteniment del 
màxim de llocs de treball a la planta de Santa Perpè-
tua de Mogoda.

iii. Instar l’empresa que acompleixi les seves obliga-
cions amb els treballadors i faci efectives les nòmines 
endarrerides.

vi. Instar a la Generalitat que faci acomplir a l’empre-
sa les seves obligacions amb els treballadors i que me-
diï i vetlli perquè no es produeixi cap mesura coerciti-
va de l’empresa vers els treballadors en les condicions 
laborals.

v. Lamentar que el passat divendres 18 d’octubre a la 
planta de Santa Perpètua de Mogoda resultés ferit lleu 
un treballador i demanar explicacions al Departament 
d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista, GP del Partit Popular de 
Catalunya, GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, GP 
de C’s

Addició d’un nou punt 5.e

En el cas de SATI: Exercir el màxim nivell de mediació 
amb les empreses adjudicatàries del procés concursal 
perquè es mantinguin el màxim nombre de treballa-
dors i treballadores de la plantilla.
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista, GP del Partit Popular de 
Catalunya, GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, GP 
de C’s

Addició d’un nou punt 5.f 

5.f. En el cas de Delphi: 

i. Realitzar la mediació com a autoritat laboral de Ca-
talunya per minimitzar els efectes de l’expedient de re-
gulació d’ocupació, que preveu afectar 171 treballa-
dors i treballadores.

ii. Exercir el màxim nivell de mediació com a autoritat 
laboral i industrial de Catalunya perquè l’empresa ela-
bori un pla industrial que permeti la viabilitat futura 
de la planta així com el manteniment del màxim nom-
bre de llocs de treball.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC Po-
pular; Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-
EUiA; Jordi Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 41707)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupa-
ció en el sector industrial (tram. 302-00080/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 2.e

2.e. Un pla de simplificació administrativa i burocrà-
tica, en coordinació amb els diferents nivells adminis-
tratius de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 4.d, que queda redactat de la següent manera:

4.d. que rectifiqui l’esborrany del reial decret sobre 
autoconsum d’energia elèctrica fotovoltaica, per tal 
de fomentar i facilitar l’ús de l’autoconsum d’energia 
elèctrica a Espanya.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 3.e

3.e. Configurar un mapa i un catàleg bàsic de serveis 
de polígons i zones industrials de Catalunya, garan-
tint la disponibilitat d’infraestructures adequades i la 
coordinació d’aquests espais industrials en funció de 
les necessitats del sector. I definir un conjunt d’àrees 
de Catalunya, industrials o lligades al coneixement, 
com a Districtes Especials d’innovació (DEI), per tal 
d’impulsar una cartera de serveis i de productes que 
permetin als emprenedors o a les empreses que ja fan 
innovació i vulguin instal·lar-s’hi poder dur-la a terme 
en les condicions més favorables.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 4.e

4.e. que millori els avantatges fiscals per inversions en 
recerca, desenvolupament i innovació. Això s’acompa-
nyarà de mesures d’impuls, per part del Govern de la 
generalitat i en coordinació amb el conjunt d’Adminis-
tracions públiques, de mesures tributàries i avantat-
ges fiscals per tal d’afavorir el conjunt de l’activitat de 
R+D+I a Catalunya.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 6

6. Elaborar un protocol àgil d’intervenció preferent 
per a la mediació en els processos de reestructura-
ció, deslocalització o tancament d’empreses industri-
als que permeti, entre uns altres, anticipar tendències, 
prevenir, identificar i oferir alternatives que facili-
tin la viabilitat, ja sigui total o parcial, de les activi-
tats d’aquestes empreses, amb l’objectiu de garantir 
el manteniment de les activitats productives i el ma-
jor nombre de llocs de treball. Aquest protocol servi-
rà igualment per donar resposta a les noves situacions 
i problemes relacionats amb la indústria que puguin 
sorgir a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Fascicle tercer
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la sostenibilitat del sistema d’au-
tonomia personal i dependència
Tram. 302-00081/10

Esmenes presentades
Reg. 41625; 41668; 41701; 41703; 41704 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41625)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la sostenibilitat del sistema d’autonomia personal i de-
pendència (tram. 302-00081/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2 apartat a, nou text

a) garantir el compliment efectiu de la normativa vi-
gent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensi-
ons discrecionals de prestacions i serveis, com ha estat 
la denegació d’accés a la prestació econòmica vincula-
da a servei de residència.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2 apartat d, nou text

d) derogar totes les retallades de prestacions i serveis 
que s’han fet de manera retroactiva durant el 2013 i a 
restablir-les als pressupostos del 2014, com és el Pro-
grama d’Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòri-
es d’ajuts que enguany s’han publicat amb retallades 
importants.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2 apartat f, nou text

f) garantir els serveis d’atenció diürna i residencial a 
les persones amb discapacitat intel·lectual tot proce-
dint a agilitzar les conformitats i els pagaments.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 2 j

j) Donar suport, amb eines i finançament, als Ajunta-
ments i Consells comarcals que actualment són els que 
s’estan fent càrrec amb el SAD social de totes aquelles 
persones en situació de dependència de graus exclosos 
per la LAPAD.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 41668)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José María Espejo-
Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la sostenibilitat del sistema d’autonomia 
personal i dependència (tram. 302-00081/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern, de ma-
nera urgent, a: 

a) Suprimir, de manera immediata, de la suspensió in-
definida en la prestació econòmica vinculada a resi-
dència.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a prioritzar en tot cas el compliment dels 
mandats de contingut econòmic recollits al punt ante-
rior –i en general el pagament de tots els imports cor-
responents a la despesa de caràcter social destinada a 
ajudes a la dependència– per sobre del pagament de 
les següents despeses pressupostàries: 

a. Subvencions als mitjans de comunicació privats, per 
import aquest any, segons declaracions del Govern, 
d’entre 5 i 6 milions d’euros.

b. Els costos destinats a les oficines dels ex-presidents 
de la Generalitat, per import aproximat de uns 2 mili-
ons d’euros.
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c. Les subvencions destinades a entitats privades situ-
ades fora de Catalunya, per import d’uns 1,5 milions 
d’euros, i en concret les destinades a: 

– Acció Cultural del País Valencià, per import de 
1.100.000 euros, destinada entre d’altres al pagament 
de la quota hipotecària de la seu de la pròpia entitat, 
situada a Valencia.

– Associació d’Amics de la Bressola, a França, per im-
port de 428.000 euros.

– Obra cultural Balear, per import de 85.000 euros.

d. Els imports destinats a l’Associació Òmnium Cul-
tural, xifrats pel període 2011-2013 en una quantia de 
1.400.000 euros, aproximadament.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 41701)

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la sostenibilitat del sistema d’autonomia personal i de-
pendència (tram. 302-00081/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Modificar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència en el sentit de garantir que 
la cartera de serveis que inclou tingui el caràcter de 
servei públic i universal.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Adoptar les mesures necessàries per disposar d’un 
parc públic de places de residències de gent gran ca-
paç de satisfer la demanda existent.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 41703)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema d’au-
tonomia personal i dependència (tram. 302-00081/10).

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

1) El Parlament insta el Govern i, més concretament, 
el Departament de Benestar Social i Família, a con-
vocar, de forma immediata, la Comissió de Seguiment 
del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a la Dependència (creada a través de la moció 
45/VIII i modificada a partir de la moció 43/IX), per 
tal d’acordar mesures que garanteixin la sostenibilitat 
del sistema davant l’incompliment, per part del govern 
espanyol, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Per-
sones en Situació de Dependència i la necessitat de ga-
rantir la continuïtat i la qualitat del sistema al nostre 
país. I, al mateix temps, a convocar els agents socials 
amb el mateix objectiu.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41704)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema d’au-
tonomia personal i dependència (tram. 302-00081/10).

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

De l’apartat a del punt 2

«a) Reactivar, tan aviat com les condicions pressupos-
tàries ho permetin, la prestació econòmica vinculada 
a residència.» 
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b del punt 2

«b) Convocar la Comissió de Seguiment del Pla de 
Suport al Tercer Sector per tal de debatre mesures 
per fer front als pagaments amb les residències col-

laboradores, de les prestacions econòmiques vincula-
des i de la resta de serveis socials concertats.»

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

De l’apartat d del punt 2

«d) Mantenir, en el pressupost del 2014, les partides 
destinades al programa de suport de l’autonomia a la 
pròpia llar.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat e del punt 2

«e) Que el nou projecte de llei catalana de l’autonomia 
personal s’adeqüi a l’escenari d’un estat propi i reguli, 
entre d’altres, la figura de l’assistent personal.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f del punt 2

«f) Prioritzar el pagament urgent de vist-i-plaus per 
a l’accés a serveis de persones amb discapacitat intel-

lectual.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat g del punt 2

«g) Actualitzar, quan les disponibilitats econòmiques 
ho permetin, la quantitat de l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC).» 

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat h del punt 2

«h) Garantir la consulta dels òrgans de participació i 
coordinació del sistema català de serveis socials en les

decisions que afectin al sistema de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a la dependència.» 

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el cobrament a tercers del siste-
ma sanitari públic
Tram. 302-00082/10

Esmenes presentades

Reg. 41622; 41667; 41699; 41705 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 

(reg. 41622)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cobrament a tercers del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00082/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

«1. Negociar un nou conveni d’assistència sanitària 
derivada d’accidents de trànsit, a nivell català, entre 
UNESPA i tot el Sistema sanitari integral d’Utilitza-
ció Pública de Catalunya (inclòs l’Institut Català de 
la Salut), i alhora impulsar els canvis en l’Acord Marc 
estatal, en el qual es tinguin en compte els següents 
punts:»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

«2. Utilitzant les eines i els sistemes d’informació 
actualment molt desenvolupats en el Sistema sanita-
ri integral d’Utilització Pública de Catalunya, fer una 
revisió profunda dels preus públics utilitzats pel co-
brament a tercers per tal que aquests reflecteixin el 
cost real de la prestació. Aquesta revisió haurà de tenir 
vigència a partir de l’1 de gener de 2014. De la mateixa 
manera es publicaran els mètodes de càlcul i els estu-
dis financers que ho sustenten.»



28 d’octubre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 172

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 85

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

Del punt 4

«4. Reunir en el termini d’un mes la comissió de segui-
ment establerta en Acord marc entre el Departament 
de Salut i el Ministeri de Treball i Immigració signat el 
6 de juliol de 2009, i que pretén fomentar que les en-
titats representatives de les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals de la Seguretat Social i 
les patronals de les entitats proveïdores puguin regular 
els serveis que aquestes últimes presten (inclosa la fi-
xació del preu) amb l’objectiu d’actualitzar el compro-
misos establerts, entre els que es destaca: 

a) L’establiment de mecanismes de col·laboració entre 
el Ministeri de Treball i el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, donada l’existència de du-
es xarxes assistencials, la que s’ocupa de la malaltia 
comuna i l’accident no laboral i la que atén les contin-
gències professionals (entre aquests, elaborar un Ma-
pa de recursos conjunt i la compatibilitat entre profes-
sionals de les dues xarxes).

b) El foment de la cooperació entre les MATMPSS i 
les entitats sanitàries titulars dels centres del SISCAT, 
establint mecanismes de col·laboració en els sistemes 
d’informació d’ambdues xarxes assistencials que per-
metin compartir la informació relacionada amb l’acti-
vitat assistencial realitzada per contingències profes-
sionals.

c) Fer efectiva la utilització compartida dels recursos 
dels dos sistemes de salut referits per contribuir a la 
millora de l’eficiència dels centres i a la reducció dels 
costos marginals.

d) La creació d’un grup d’experts que determini les ma-
lalties que, per la seva vinculació, s’han de considerar 
com a contingències professionals, els processos assis-
tencials posteriors al diagnòstic d’aquest tipus de con-
tingència, els circuits o procediments que permetin una 
millor coordinació entre les dues xarxes i una proposta 
de tarifes que compensi l’activitat relacionada que per 
contingències professionals realitzin els serveis sanita-
ris públics a compte de les MATMPSS.

Es dotarà de mitjans al CatSalut, per tal que directa-
ment o indirecta, es pugui personar a tots els processos 
de requalificació de baixes laborals de malaltia comu-
na a professional per tal de recuperar els costos de les 
assistències sanitàries realitzades als afectats.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

«5. Revisar les instruccions i els procediments de l’a-
tenció primària i hospitalària pública de l’ICS i tot el 
SISCAT per tal de millorar la identificació d’aquells 

episodis susceptibles de ser facturats a asseguradores 
esportives, escolars, de responsabilitat civil, entre d’al-
tres. També d’aquells casos en que la sanitat pública 
pugui ésser considerada un tercer perjudicat i per tant 
pugui ésser creditor d’una causa.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

«8. Reclamar la creació i dotació del Fons de Garantia 
Assistencial entre comunitats autònomes així com una 
actualització de les tarifes de preus que s’apliquen en 
relació a altres comunitats per a que s’ajustin als costos 
reals d’assistència sanitària i reestructurant el Fons de 
Cohesió actual per garantir que Catalunya rebi tots els 
fons per serveis prestats o programes.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

«9. Demanar el retorn del cost de l’atenció a estrangers 
mentre no es realitzi una revisió de les tarifes que l’Es-
tat cobra en nom de Catalunya per l’assistència sani-
tària internacional que facturen a altres països, per tal 
que s’arribi a facturar ajustat a costos reals.»

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP Socialista

Del punt 10

«10. Encarregar que el termini de dos mesos els serveis 
jurídics del Departament de Salut presentin un infor-
me a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya 
que inclogui: 

a) La repercussió de l’aplicació de la Directiva 
2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 9 
de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels 
pacients en l’assistència sanitària transfronterera.

b) La proposta de mecanismes de compensació del cost 
dels serveis amb la resta d’Estats.

c) L’avaluació de l’impacte que sobre el sistema de sa-
lut de Catalunya tindrà l’emissió de les targetes sanità-
ries úniques per part de l’Estat.»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 41667)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cobrament a tercers del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00082/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 1.a.

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

1. a) Adequar l’objecte del contracte al que estableix la 
Llei General de Sanitat (article 83) que determina que 
en tots aquells supòsits en que apareix un tercer obli-
gat al pagament, l’entitat prestadora tindrà dret a recla-
mar del tercer responsable el cost dels serveis prestats. 
i en cap cas, contemplar cap límit temporal ni assisten-
cial.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 1.e

1. e) No excloure els conductors dels vehicles, ni de ci-
clomotors, motocicletes i assimilables en els accidents 
amb intervenció d’un únic vehicle. ni fixar-ne la quan-
tia màxima donat que s’ha d’assegurar el rescabalament 
fins el límit contractual.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 8

8. Reclamar Impulsar la creació i dotació del Fons de 
Garantia Assistencial entre comunitats autònomes ai-
xí com una actualització de les tarifes de preus que 
s’apliquen en relació a altres comunitats per a que 
s’ajustin als costos reals d’assistència sanitària.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Ciutadans

Del punt 9

9. Demanar una revisió de les tarifes que l’Estat cobra 
en nom de Catalunya de les Comunitats Autònomes per 
l’assistència sanitària internacional que facturen a al-
tres països, per tal que s’arribi a facturar ajustat a cos-
tos reals.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Ciutadans

Al punt 10

10. Fer un estudi sobre la legislació i els convenis de la 
resta de països europeus quant al cobrament a tercers, 
especialment accidents de trànsit. Aquest estudi haurà 
de presentar una comparativa per concepte d’indem-
nització. per tal de preparar una futura legislació ade-
quada a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
41699)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el cobrament a tercers del sistema sanitari públic 
(tram. 302-00082/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 3

3. De forma immediata revisar, difondre i aplicar les 
instruccions i els procediments de l’atenció primària 
i hospitalària pública de l’ICS i de tot el SISCAT per 
tal de millorar la derivació de les malalties d’origen 
laboral per ser ateses en centres en centres de les Mú-
tues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
o bé ser identificables per a la seva facturació a les 
MATMP. Elaborar un decret per garantir l’adequat 
suport legal a les mesures que s’estableixin.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 7

7. Promoure els canvis legislatius necessaris per tal 
que la sanitat pública es consideri tercer perjudicat i 
esdevingui un creditor sempre preferent en tots els ca-
sos que s’hagi de prestar assistència sanitària a càrrec 
d’un tercer (com les mútues d’accidents de treball i ma-
lalties professionals.)
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10 bis 

10.bis Elaborar una nova instrucció per garantir 
l’atenció sanitària publica de qualitat a totes les per-
sones que viuen a Catalunya, establint mecanismes 
reals i obligatoris per a tots els serveis sanitaris, amb 
protocols que incorporin de forma precisa l’atenció sa-
nitària d’urgències, de forma gratuïta, a persones re-
sidents a Catalunya que no tinguin empadronament i 
òbviament l’atenció sanitària als empadronats. Aques-
tes mesures han d’evitar el cobrament a tercers a per-
sones que viuen a Catalunya però no han pogut obtenir 
l’empadronament per les mancances en el compliment 
de la Llei de Règim Local per part d’alguns ajunta-
ments, que no faciliten l’empadronament a totes les 
persones que viuen a Catalunya.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41705)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el cobrament a tercers del siste-
ma sanitari públic (tram. 302-00082/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

«1. Proposar als representants de les parts dels actuals 
convenis d’assistència sanitària derivada d’accidents 
de trànsit, que negociïn un nou conveni a nivell cata-
là, entre UNESPA, el Consorci de compensació d’as-
segurances i els centres del Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (inclòs l’Institut Ca-
talà de la Salut), en el qual es tinguin en compte els 
següents punts: 

a) Adequar l’objecte del contracte al que estableix la 
Llei General de Sanitat (article 83) que determina que 
en tots aquells supòsits en què apareix un tercer obli-
gat al pagament, l’entitat prestadora tindrà dret a recla-
mar del tercer responsable el cost dels serveis prestats, 
i en cap cas, contemplar cap límit temporal ni assis-
tencial.

b) Mantenir la garantia que l’assegurança obligatòria 
de l’automòbil ha de fer-se càrrec de totes les despeses 
durant el tractament assistencial fins arribar a la cura-
ció o l’estabilització i reconèixer les despeses futures 
assistencials que siguin necessàries a partir de l’esta-
bilització.

c) Adequar el sistema de facturació per permetre la 
facturació segons el cost efectiu de la prestació sanità-
ria. Replantejar la facturació actual per estades i passar 
a facturar segons tipus d’intervenció i tipus de tracta-
ment, tenint en compte que en molts casos ha d’existir 
el mòdul quirúrgic a part de les estades.

d) Incloure totes les despeses de realització de proves 
diagnòstiques, despesa ortoprotèsica i despesa farma-
cèutica hospitalària i no hospitalària, així com qualse-
vol altra despesa derivada de l’assistència sanitària a 
càrrec del tercer obligat.

e) No excloure els conductors dels vehicles, ni de ci-
clomotor, motocicletes i assimilables en els accidents 
amb intervenció d’un únic vehicle ni fixar-ne la quan-
tia màxima donat que s’ha d’assegurar el rescabala-
ment fins al límit contractual.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Utilitzant les eines i els sistemes d’informació ac-
tualment molt desenvolupats en el sector sanitari, fer 
una revisió profunda dels preus públics utilitzats pel 
cobrament a tercers per tal que aquests reflecteixin el 
cost real de la prestació. Aquesta revisió haurà de tenir 
vigència a partir de l’1 de gener de 2014. De la mateixa 
manera es publicaran els mètodes de càlcul i els estudis 
financers que ho sustenten.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Implantar les mesures necessàries per tal de millo-
rar la derivació de les malalties d’origen laboral per ser 
ateses en centres de les Mútues d’Accidents de Treball 
i Malalties Professionals o bé ser identificables per a 
la seva facturació a les MATMP per part dels centres 
del SISCAT.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Promoure la signatura d’un conveni entre les Mú-
tues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals i 
els centres del SISCAT per tal que la facturació corres-
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ponent es faci segons els costos de prestació d’assis-
tència efectius i tinguin en compte tot allò derivat de 
l’accident laboral o la malaltia professional.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Implantar les mesures necessàries per tal de mi-
llorar la identificació d’aquells episodis susceptibles 
de ser facturats pels centres del SISCAT a assegura-
dores esportives, entre d’altres. També d’aquells casos 
en què la sanitat pública pugui ésser considerada un 
tercer perjudicat i per tant pugui ésser creditor d’una 
causa.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Reclamar la dotació del Fons de Garantia Assis-
tencial entre comunitats autònomes, creat pel Reial 
Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, així com l’establi-
ment d’unes tarifes de preus que s’ajustin als costos re-
als d’assistència sanitària.»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

«9. Demanar una revisió de les tarifes que l’Estat cobra 
en nom de Catalunya per l’assistència sanitària interna-
cional que facturen a altres països, per tal que s’arribi a 
facturar ajustat a costos reals.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Presentar a la Comissió de Salut del Parlament de 
Catalunya en el termini de sis mesos, el resultat de tots 
els punts anteriors així com també un primer informe 
sobre el cobrament a tercers els darrers anys per part 
del SISCAT que serveixi de base per a ser ampliat amb 
les dades dels propers anys i comprovar els canvis que 
es produeixen.»

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 302-00083/10

Esmenes presentades
Reg. 41624 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.10.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41624)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat 
(tram. 302-00083/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió al punt 3

3. Favorecer la internacionalización de la empresa cata-
lana y la atracción de inversiones internacionales en Ca-
taluña, así como integrar y/o coordinar la red exterior de 
Centros de Promoción de Negocios de ACCIÓ y las Pla-
taformas empresariales de la Generalitat en con la red de 
oficinas del ICEX (España Exportación e Inversiones).

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 4

4. Utilizar también en la acción exterior de la Gene-
ralitat las embajadas, delegaciones diplomáticas, con-
sulares, misiones comerciales y culturales de España, 
aprovechando las sinergias que la red diplomática es-
pañola genera en favor de la internacionalización de la 
economía catalana.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Esmena d’addició al punt 10

10. Continuar impulsando desde la Generalitat a tra-
vés de sus instrumentos de acción exterior, de l’Institut 
Ramon Llull y en colaboración con el Instituto Cervan-
tes, la promoción de la lengua catalana y de la cultura 
catalana en el exterior, como integrantes del patrimo-
nio cultural y lingüístico español.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 411-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 40447 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa del Parlament

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

Comissió

Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupa-
ció

Alta

Eva Granados Galiano

Baixa

Alícia Romero Llano

Palau del Parlament, 14 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 
77/X, sobre el millorament de la cobertura 
de la telefonia mòbil a la xarxa de trens de 
rodalia i regionals
Tram. 290-00058/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41181 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00058/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 77/X, 
sobre el millorament de la cobertura de la telefonia 
mòbil a la xarxa de trens de rodalia i regionals.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat

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 77/X, sobre el mi-
llorament de la cobertura de la telefonia mòbil a la 
xarxa de trens de rodalia i regionals (núm. tram. 290-
00058/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya va signar un conveni en 
data 29/02/2012 amb els diferents operadors de tele-
fonia mòbil per tal d’establir les línies estratègiques 
que permetin assolir conjuntament el desplegament 
ordenat d’infraestructures de comunicacions mòbils i 
el desenvolupament de serveis associats a les diferents 
xarxes ferroviàries de Renfe arreu del territori.

Reunida la comissió de seguiment, el dia 26 de juli-
ol de 2012, prevista en l’esmentat conveni, i realitzats 
els oportuns estudis d’anàlisi i les oportunes medici-
ons als diferents trams, la Generalitat ha compartit les 
principals línies d’actuació i comunicació al territori, 
amb les operadores de telefonia mòbil amb infraes-
tructura pròpia (Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo), 
a les diferents xarxes ferroviàries de Renfe arreu del 
territori, incloent tots els trams de l’AVE, fins i tot el 
tram fronterer.

El 21 de juny de 2013 es van reunir, dins del marc dels 
Grups de Treball de Telefonia, els grups de treball 1 
i 3 (mobilitat i emergències i Desplegament d’infra-
estructures, serveis, normativa i regulació, respectiva-
ment) amb la participació de membres del Centre de 
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Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i 
dels diferents operadors de telefonia.

En aquests grups de treball es va presentar el visor 
d’infraestructures de telecomunicacions amb incidèn-
cies durant situacions d’emergència, així com l’actua-
lització 2013 de les xarxes dels operador.

Finalment, la Generalitat, durant aquest any 2013 ha 
seguit instant a les operadores a participar activament 
en l’estratègia de desenvolupament i s’han posat a la 
seva disposició les infraestructures pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya (Radio-Com) per tal d’evitar 
problemes i facilitar la implementació d’aquestes mi-
llores.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
86/X, sobre la instal·lació d’infraestructures 
de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas 
pel Baix Llobregat
Tram. 290-00067/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41182 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00067/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 86/X, 
sobre la instal·lació d’infraestructures de telefonia mò-
bil a la carretera C-31 al pas pel Baix Llobregat.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat

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 86/X, sobre la instal-
lació d’infraestructures de telefonia mòbil a la carre-
tera C-31 al pas pel Baix Llobregat (núm. tram. 290-
00067/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya va signar un conveni en 
data 29/02/2012 amb els diferents operadors de tele-
fonia mòbil per tal d’establir les línies estratègiques 
que permetin assolir conjuntament el desplegament 
ordenat d’infraestructures de comunicacions mòbils i 
el desenvolupament de serveis associats a la xarxa de 
carreteres del territori.

Reunida la comissió de seguiment, el dia 26 de juli-
ol de 2012, prevista en l’esmentat conveni, i realitzats 

els oportuns estudis d’anàlisi i les oportunes medici-
ons als diferents trams, la Generalitat ha compartit les 
principals línies d’actuació i comunicació al territori, 
amb les operadores de telefonia mòbil amb infraes-
tructura pròpia (Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo), 
entre d’altres la C-31 al pas del Baix Llobregat.

En data 13 de febrer de 2013, a petició de la Direcció 
General de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació, es va emetre informe de cobertura C31-112, se-
gons el qual els nivells de cobertura de telefonia mòbil 
dins d’un cotxe en moviment («incar») a la zona del 
Baix Llobregat, són d’entre el 83 i el 97% depenent de 
l’operador. Pel que fa al nivell de cobertura del servei 
112* està molt a prop del 100%.

El 21 de juny de 2013 es van reunir, dins del marc dels 
Grups de Treball de Telefonia, els grups de treball 1 
i 3 (mobilitat i emergències i Desplegament d’infra-
estructures, serveis, normativa i regulació, respectiva-
ment) amb la participació de membres del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i 
dels diferents operadors de telefonia.

En aquests grups de treball es va presentar el visor 
d’infraestructures de telecomunicacions amb incidèn-
cies durant situacions d’emergència, així com l’actua-
lització 2013 de les xarxes dels operador.

Finalment, la Generalitat, durant aquest any 2013 ha 
seguit instant a les operadores a participar activament 
en l’estratègia de desenvolupament i s’han posat a la 
seva disposició les infraestructures pròpies de la Ge-
neralitat de Catalunya (Radio-Com) per tal d’evitar 
problemes i de facilitar la implementació d’aquestes 
millores.

* cobertura 112: Les operadores de telefonia mòbil van adquirir el com-
promís de garantir la connectivitat a aquest servei d’emergències, in-
dependentment de l’operador contractat per l’usuari, cedint l’ús de la 
seva xarxa a les que no donin cobertura en aquella zona. Per tant, la 
cobertura 112 fa referència a aquella zona en la qual almenys un ope-
rador ofereix cobertura.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 
111/X, sobre l’accés a l’assistència sanitària 
del Servei Català de la Salut
Tram. 290-00091/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 40224 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00091/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 111/X, 
sobre l’accés a l’assistència sanitària del Servei Català 
de la Salut.

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 111/X, sobre l’accés 
a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut 
(núm. tram. 290-00091/10), us informo del següent:

La Instrucció 10/2012. Accés a l’assistència sanità-
ria de cobertura pública del CatSalut als ciutadans 
estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la 
condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Naci-
onal de Salut regula l’accés a l’assistència sanitària a 
càrrec del CatSalut d’aquestes persones, tant pel que fa 
a les que han deixat de tenir la condició d’assegurades 
o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, com per 
a les nouvingudes. El seu redactat estableix un període 
de carència i dos nivells d’accés a l’assistència sani-
tària per a les persones nouvingudes, amb la finalitat 
d’evitar situacions d’accés indegut i l’anomenat «turis-
me sanitari».

Pel que fa a les persones que es trobin a Catalunya sen-
se dret a l’assistència sanitària en el període de 0 a 3 
mesos d’empadronament, tenen garantida l’assistència 
d’acord amb els supòsits que estableix el Reial decret 
llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per ga-
rantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prescrip-
cions: d’urgència per malaltia greu o accident, sigui 
quina sigui la causa, fins a la situació d’alta mèdica; 
d’assistència a l’embaràs, part i postpart; i els menors 
de divuit anys amb les mateixes condicions que els 
espanyols. El termini de 0 a 3 mesos ve equiparat al 
temps que atorga la condició de transeünt.

D’altra banda la Resolució de 15 d’abril de 2013 del 
director del Servei Català de la Salut crea la Comis-
sió per a l’accés excepcional a l’atenció especialitza-
da programada amb la finalitat d’analitzar i valorar les 
sol·licituds d’accés excepcional a l’atenció especialit-
zada programada dels ciutadans estrangers empadro-
nats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats 
o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut i que te-
nen la cobertura sanitària de primer nivell d’assistèn-

cia del CatSalut. Per desenvolupar les seves funcions, 
la Comissió pot demanar el suport dels experts clínics 
i serveis mèdics especialitzats corresponents sempre 
que ho cregui necessari, i constituir grups de treball 
amb persones expertes per a la valoració i informació 
de sol·licituds específiques i propostes d’aprovació de 
criteris generals. Els criteris d’aplicació són estricta-
ment clínics.

Alhora, el CatSalut ha organitzat i dut a terme sessi-
ons formatives en tot el territori català, adreçades a 
professionals d’atenció al ciutadà i sanitaris de les en-
titats proveïdores, com també a les persones interessa-
des d’entitats de caire social.

Pel que fa a l’apartat c), cal dir que els requisits per 
a l’empadronament de la ciutadania són competència 
de cada ajuntament, per tant, la Generalitat de Catalu-
nya no pot interferir en la matèria. El Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya és competent per 
garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertu-
ra pública.

Quan a l’apartat e), cal dir que els canals alternatius de 
tramitació de la targeta sanitària individual de les per-
sones amb vulnerabilitat sanitària no han variat amb 
l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012 ni de 
la Instrucció 10/2012. Els circuits establerts no només 
no s’han modificat sinó que s’han reforçat, i s’han es-
tablert mesures d’especial seguiment amb les entitats 
que els porten a terme: Agència de Salut Pública de 
Catalunya del Departament de Salut, Servei Català de 
la Salut i entitats socials i de salut.

Pel que fa a l’apartat f), els programes d’interès sanita-
ri del Departament de Salut donen lloc al nivell mínim 
de cobertura sanitària que s’aplica per defecte a tota 
persona adulta empadronada a Catalunya. Amb aquest 
nivell de cobertura, la xarxa sanitària pública assegura 
només les prestacions dels programes sanitaris d’inte-
rès per a la salut pública que estableix el Departament 
de Salut com són l’atenció a les drogodependències, 
la prevenció i l’atenció a la sida/infecció per VIH, la 
prevenció i el control de les infeccions de transmissió 
sexual, les vacunacions, la prevenció i el control de les 
malalties transmissibles (la tuberculosi, l’hepatitis, la 
meningitis...), la prestació farmacèutica adequada als 
programes, i altres programes que determini el Depar-
tament de Salut.

Els criteris d’assignació d’aquesta cobertura són per 
a tots els ciutadans empadronats a Catalunya que no 
estan afiliats a l’Institut Nacional de la Seguretat So-
cial i als majors de 18 anys que no han sol·licitat as-
sistència sanitària al Servei Català de la Salut; com 
també a les persones que estan afiliades a les entitats 
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat 
(MUFACE), Mutualitat General Judicial (MUGEJU) 
i Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), que 
escullen rebre l’atenció sanitària en els centres sani-
taris privats.
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Les actuacions dutes a terme pel Departament de Sa-
lut, a més de la difusió que fa el Canal Salut, queden 
emmarcades dins la divulgació oficial que fa el CatSa-
lut: informació en el seu web relativa a l’accés a l’as-
sistència sanitària de cobertura pública, inclosa la re-
ferent a la cobertura per a les persones que no tenen la 
condició d’assegurat o beneficiari del Sistema Nacio-
nal de Salut; els procediments per sol·licitar l’accés a 
l’assistència, els diferents nivells de cobertura, el marc 
legal i els enllaços amb la resta d’organismes (Institut 
Nacional de la Seguretat Social i Departament de Sa-
lut). En el cas que la persona requereixi una atenció 
més personalitzada, el CatSalut ofereix atenció perso-
nalitzada en el seu àmbit central i en els territorials.

A nivell institucional, la ciutadania pot accedir també 
a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), 
vinculada també al web del CatSalut, on la persona in-
teressada pot disposar de la documentació per efectuar 
el tràmit per a l’accés a l’assistència sanitària i obtenir 
informació sobres terminis, organismes responsables, 
taxes i altres informacions addicionals.

Dins l’entorn d’atenció telefònica, la ciutadania dispo-
sa del telèfon 061 CatSalut Respon, disponibles les 24 
hores del dia, els 365 dies de l’any, que ofereix atenció 
telefònica permanent relacionada amb processos ad-
ministratius vinculats a la sanitat, com també infor-
mació sobre dubtes de salut.

Finalment esmentar que tots els circuits administra-
tius es troben subjectes a processos d’avaluació con-
tinuada i de millora continua amb la finalitat d’adap-
tar-los a les necessitats de cada moment.

Barcelona, 7 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
122/X, sobre la responsabilitat de les em-
preses de telefonia mòbil en l’explotació 
dels recursos naturals i sobre el reciclatge 
de mòbils
Tram. 290-00102/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41183 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior,  
Unió Europea i Cooperació

Núm. resolució: 290-00102/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 122/X, 
sobre la responsabilitat de les empreses de telefonia 

mòbil en l’explotació dels recursos naturals i sobre el 
reciclatge de mòbils.

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació

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 122/X, sobre la res-
ponsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en l’ex-
plotació dels recursos naturals i sobre el reciclatge de 
mòbils (núm. tram. 290-00102/10), us informo del se-
güent:

– La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció 
General de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació, ha fet arribar a la Fundació Mobile World Ca-
pital Barcelona la proposta per a la inclusió dins el pla 
d’activitats d’un espai de reflexió i diàleg sobre la res-
ponsabilitat social de les empreses de telefonia mòbil 
en l’explotació dels recursos naturals.

– La Direcció General de Telecomunicacions i Soci-
etat de la Informació, dins del marc de col·laboració 
amb el Govern de l’Estat, ha inclòs en la seva agen-
da la iniciativa per tal d’impulsar legislacions a fi que 
no s’utilitzin minerals «obtinguts il·legalment» proce-
dents de zones en conflicte, i actualment, s’està en fase 
de concreció de la iniciativa.

– Finalment, des de la Direcció General de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació, es duen a terme 
accions informatives per a fomentar el reciclatge de 
mòbils per a disminuir la demanda de matèries pri-
meres i, així, la petjada ecològica i social causada per 
llur producció, tant en l’àmbit dels mòbils corporatius 
del Parlament i la Generalitat en programes interns 
de prevenció, com a nivell de ciutadans i ciutadanes 
posant a l’abast de tothom la relació de deixalleries i 
punts verds de Catalunya a través dels portals espai Jo-
ve.Cat i de la pròpia Agència de Residus de Catalunya.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 
126/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 26/2012, referent a GISA, corres-
ponent al 2008 i el 2009
Tram. 290-00105/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41210 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. resolució: 290-00105/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 126/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2012, 
referent a GISA, corresponent al 2008 i el 2009.

Comissió competent: Sindicatura de Comptes

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 126/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 26/2012, referent 
a GISA, corresponent al 2008 i el 2009 (núm. tram. 
290-00105/10), us envio en document adjunt l’infor-
me elaborat per Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, en què s’informa detalladament del com-
pliment relatiu a cadascun dels punts de la Resolució.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Control del compliment de la Resolució 
127/X, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 27/2012, referent a GISA, corres-
ponent al 2007
Tram. 290-00106/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41211 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Núm. resolució: 290-00106/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 127/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2012, 
referent a GISA, corresponent al 2007.

Comissió competent: Sindicatura de Comptes

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 127/X, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2012, refe-
rent a GISA, corresponent al 2007 (núm. tram. 290-
00106/10) us envio en document adjunt l’informe 
elaborat per Infraestructures de la Generalitat de Ca-
talunya, en què s’informa detalladament del compli-
ment relatiu a cadascun dels punts de la Resolució.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Control del compliment de la Resolució 
129/X, sobre la construcció del centre de te-
lecomunicacions de Coll de Bucs, de Cam-
prodon
Tram. 290-00108/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41184 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00108/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 129/X, 
sobre la construcció del centre de telecomunicacions 
de Coll de Bucs, de Camprodon.

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 129/X, sobre la 
construcció del centre de telecomunicacions de Coll 
de Bucs, de Camprodon (núm. tram. 290-00108/10), 
us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció 
General de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació i el CTTI (Centre de Telecomunicacions i de 
Tecnologies de la Informació) van endegar el projec-
te Catalunya Connecta que impulsava el desplegament 
d’infraestructures i serveis de comunicacions electrò-
niques al territori. Aquest pla va permetre universalit-
zar l’accés als nous serveis de telecomunicacions a la 
ciutadania, les administracions i el teixit empresarial 
català, dotant de cobertura dels serveis de televisió di-
gital terrestre, telefonia mòbil i banda ampla a la major 
part del territori.
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Aquest pla ha finalitzat les seves inversions i els fons 
dedicats al desplegament d’infraestructures i serveis 
s’ha esgotat.

Es per això que, en l’exercici actual no serà possible 
fer la previsió pressupostària necessària per satisfer als 
veïnats de Beget, Rocabruna i Font-Rubí afectats per 
la manca de serveis. No obstant, no cal oblidar que 
el capteniment del Govern és, tan bon punt es puguin 
afrontar nous compromisos econòmics en propers 
exercicis, atendre amb preferència la solució a la pro-
blemàtica que genera la inexistència d’un centre de te-
lecomunicacions al Coll de Bucs.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
130/X, sobre l’oferta de serveis ferroviaris a 
la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i 
Sant Vicenç de Calders
Tram. 290-00109/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41026 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00109/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 130/X, 
sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de roda-
lia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders.

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 130/X, sobre l’oferta 
de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vila-
nova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders (núm. tram. 
290-00109/10), us informo del següent:

En aquests moments aquest Departament està duent a 
terme un estudi de millora dels serveis de transport 
públic a les comarques del Baix Penedès, l’Alt Pene-
dès i el Garraf. Aquest estudi es duu a terme amb la 
participació activa i col·laboració del conjunt d’admi-
nistracions locals implicades i el seu objectiu és realit-
zar una diagnosi de la situació de la xarxa de transport 
públic a aquestes comarques i proposar-ne millores 
d’actuació.

En aquest estudi, que es preveu que pugui estar fina-
litzat durant el primer quadrimestre del 2014, s’ana-

litzarà la viabilitat d’impulsar millores en els serveis 
ferroviaris de la línia R2.

Pel que fa a la suspensió fins al 2016 de l’aplicació de 
les zones tarifàries 5 i 6 al Baix Penedès, en aquests 
moments aquesta mesura no resulta viable, ja que ge-
neraria una disminució dels ingressos dels serveis i, 
per tant, un major dèficit d’explotació que no resulta 
assumible en aquests moments tenint en compte les li-
mitacions pressupostàries existents i la impossibilitat 
d’incrementar les aportacions públiques per a garantir 
la sostenibilitat econòmica del sistema.

Cal tenir present que en aquests moments s’està tre-
ballant en l’impuls del projecte T-Mobilitat que im-
plicarà, no nomes el canvi cap a la tecnologia sense 
contacte del sistema tarifari integrat de la regió metro-
politana de Barcelona sinó un canvi en la configuració 
d’aquest amb una atenció personalitzada a les neces-
sitats de cada usuari amb l’establiment de majors bo-
nificacions en funció de l’ús recurrent del sistema de 
transport públic.

En el marc dels treballs per a l’establiment d’aquest 
nou sistema de gestió es procedirà a una revisió glo-
bal del sistema i també de les queixes i reivindicacions 
municipals per l’actual sistema de zonificació.

Barcelona, 17 d’octubre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 
145/X, sobre el manteniment de les línies de 
P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i 
el projecte de construcció del nou centre
Tram. 290-00124/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 41053 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00124/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 145/X, 
sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Jo-
an Coromines, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre.

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 145/X, sobre el man-
teniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció del nou 
centre (núm. tram. 290-00124/10), us informo del se-
güent:
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A l’escola Joan Coromines, de Mataró, en la seva oferta 
inicial es van oferir 25 vacants, és a dir, un grup de P3.

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 [...], la qualitat de l’educació i una adequada 
i equilibrada escolarització dels alumnes amb neces-
sitats específiques de suport educatiu que propiciï la 
cohesió social», tal com s’especifica en l’article 44 de 
la LEC.

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

Aquest nou escenari té com a conseqüència el fet 
que els propers anys disminuiran el nombre de nens 
i nenes que cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a 
aquesta nova realitat.

Tenint en compte aquests factors i les dades del pa-
dró pel que fa a la població que cal escolaritzar a P3, 
l’oferta inicial a la ciutat de Mataró fou de 56 grups. 
Un cop feta la preinscripció s’ha pogut atendre tota la 
demanda i per tant no ha estat necessària l’obertura 
d’un nou grup de P3.

Barcelona, 14 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
178/X, sobre la suspensió temporal del Pro-
jecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut 
d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de 
la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 290-00143/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 40928 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00143/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 178/X, 
sobre la suspensió temporal del Projecte de decret pel 
qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter 
d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran.

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 178/X, sobre la sus-
pensió temporal del Projecte de decret pel qual s’ator-
ga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadè-
mia de la llengua occitana, aranès a l’Aran (núm. tram. 
290-00143/10), us informo del següent:

El Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Es-
tudis Aranesi (IEA) el caràcter d’Acadèmia i d’auto-
ritat lingüística de l’occità, aranès a l’Aran, respon al 
que estableix l’article 4.3 de la Llei 35/2010 de l’occità.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat, un cop 
transcorregut el període de diàleg al qual es refereix la 
Resolució 178/X, reprèn la tramitació administrativa 
d’aquest projecte de decret.

Barcelona, 14 d’octubre de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 6/X, so-
bre la defensa dels interessos del món local
Tram. 390-00006/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 41036 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00006/10

Sobre: Control compliment de la Moció 6/X, sobre la 
defensa dels interessos del món local

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 6/X, sobre la defensa dels inte-
ressos del món local (núm. de tram. 390-00006/10), us 
informo del següent:

Les relacions interadministratives i de coordinació de 
la Generalitat i els ens locals catalans s’articula, fona-
mentalment, a partir de la creació d’òrgans mixtes de 
col·laboració. D’entre aquests òrgans, cal destacar la fi-
gura de la Comissió de Govern Local ja que el conjunt 
d’atribucions que la llei li atorga fa que es constitueixi 
com un veritable òrgan horitzontal de les relacions en-
tre el conjunt de l’Administració de la Generalitat i els 
ens locals i de la coordinació del sistema d’administra-
cions públiques a Catalunya.

La Comissió de Govern Local de Catalunya garanteix 
la participació de les entitats locals en el desenvolupa-
ment de les diferents polítiques sectorials que impulsa 
el Govern de la Generalitat, al mateix temps que cons-
titueix una plataforma d’assistència i assessorament a 
les corporacions locals. El Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals vetlla pel respecte estric-
te de les funcions atribuïdes a la Comissió i promou 
que aquest òrgan sigui també un fòrum de debat cons-
tructiu i enriquidor, en el qual es puguin plantejar tots 
els assumptes d’interès per al món local, i es fomenta 
la resolució de les problemàtiques amb què s’enfronten 
els ens locals catalans.

A més, cal tenir present que el plenari de la Comissió, 
en exercici de la funció de vetllar pel compliment del 
principi d’autonomia local, pot sol·licitar dels òrgans 
de la Generalitat legitimats la interposició de recursos 
d’inconstitucionalitat o de conflictes de competència 
davant el Tribunal Constitucional, quan consideri que 
una llei, una disposició o un acte vulnera el principi 
constitucional d’autonomia, establint així una via indi-
recta de defensa de l’esmentat principi, per part de les 
entitats locals.

Amb relació a l’elaboració d’una nova llei que posi les 
bases d’una Administració local pròpia, el 31 de juliol 
del 2013, el Govern de la Generalitat va presentar al 
Parlament el Projecte de llei de Governs Locals de Ca-
talunya, que desenvolupa el marc general de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i la competència exclusiva 
de la Generalitat en matèria de règim local.

La norma és fruit d’un procés participatiu plural i de 
la complicitat amb el món local, les entitats munici-
palistes, els consells comarcals i les diputacions, i té 
com a objectius principals determinar i clarificar les 
funcions de cada nivell de govern, assegurar la soste-
nibilitat financera i l’eficàcia en la prestació de serveis, 
simplificar les estructures administratives i evitar du-
plicitats organitzatives i d’actuació.

Els principis en què es fonamenta aquest projecte de 
llei són el d’autonomia local, estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, subsidiarietat, i racionalitat i 
no duplicitat.

Pel que fa al calendari aproximat de pagament dels 
deutes pendents amb les entitats locals, cal posar de 
relleu que l’elevació de l’objectiu de dèficit definitiu de 
la Generalitat a l’1,58% per al 2013, marcat pel Go-
vern central el 31 de juliol passat, dista molt de la re-
clamació de la Generalitat consistent en l’assignació a 
les comunitats autònomes d’un terç de la flexibilitza-
ció europea de l’objectiu de dèficit per al conjunt de les 
administracions públiques espanyoles que hagués per-
mès aconseguir un marge de dèficit més equitatiu per 
a Catalunya amb la situació real d’obtenció d’ingressos 
per part de la Generalitat i li hagués permès elaborar 
un Projecte de llei de pressupostos per al 2013 cohe-
rent amb l’actual estructura d’ingressos i despeses. Cal 
indicar que el dèficit del 2012 es va situar en el 2,17%, 
després de la materialització al llarg de l’exercici de 
privatitzacions de societats públiques que van perme-
tre reduir l’esmentat percentatge.

Cal recordar que el calendari de pagament de deutes 
pendents a proveïdors i, específicament, als ens locals 
està condicionat a un problema de liquiditat de la tre-
soreria de la Generalitat. I, alhora, aquesta liquiditat 
està condicionada, en gran part, tant als objectius de 
dèficit com a la impossibilitat de la Generalitat de re-
córrer als mercats financers.

En aquest context, la Generalitat s’ha vist abocada a 
adherir-se als mecanismes extraordinaris de suport a 
la liquiditat de les comunitats autònomes, establerts 
per l’Estat amb la finalitat d’atendre els venciments 
del deute i obtenir els recursos necessaris per finan-
çar l’endeutament permès per la normativa d’estabili-
tat pressupostària, així com el pagament de les obli-
gacions pendents amb els proveïdors. Els esmentats 
mecanismes determinen expressament les finalitats a 
què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada, per so-
bre de les quals no poden prevaldre les d’altre tipus. 
Així la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabili-
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tat pressupostària i sostenibilitat financera i el Fons de 
liquiditat autonòmic determinen una jerarquització en 
la prelació de pagament de deutes.

En el moment actual s’està portant a terme la imple-
mentació del mecanisme previst en el Reial decret llei 
8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport 
a entitats locals amb problemes financers, que fa refe-
rència, entre altres, a les transferències de les comu-
nitats autònomes als ens locals pendents de pagament 
anteriors a 31 de desembre de 2012. Aquest mecanis-
me té com a objectiu reduir el deute comercial de les 
administracions autonòmiques i locals i posar el seu 
comptador a zero. La Generalitat de Catalunya, ad-
herida a aquest mecanisme, confia en el compliment 
d’aquests objectius.

Per altra banda, el Govern estudia també altres vies 
complementàries adreçades a reduir els deutes amb 
les entitats locals i, per tant, aquelles despeses no in-
closes en el mecanisme previst en el Reial decret llei 
8/2013 entraran en el circuit ordinari de pagaments 
d’acord amb els criteris de programació de la Subdi-
recció General de Tresoreria.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 25/X, 
sobre la formació professional
Tram. 390-00025/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 41054 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 22.10.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00025/10

Sobre: Control compliment de la Moció 25/X, sobre la 
formació professional

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 25/X, sobre la formació pro-
fessional (núm. de tram. 390-00025/10), us informo 
del següent:

Pel que fa al punt 1a. de les Mesures de planificació 
de l’oferta:

Incrementar l’oferta pública de la formació professio-
nal inicial per al curs 2013-14 per assegurar que totes 
les persones que demanin d’estudiar formació profes-
sional puguin fer-ho.

Compliment:

L’oferta pública de la formació professional inicial per 
al curs 2013-2014 ha augmentat comparativament amb 
la del curs 2012-2013. Com es detalla en el següent 
quadre, el nombre de grups ha incrementat significa-
tivament.

Oferta 
pública

Nombre 
Grups 

Curs 
2012/2013

Nombre 
Grups 

2013/2014

Increment 
grups

Increment 
places

CFPM 1.595 1.609 +14 +420
CFSP 1.358 1.395 +37 +1110

Total 2.953 3.004 +51 +1530 

Pel que fa a la demanda, el nombre de sol·licituds per 
el curs 2013-2014 ha estat de 77.037 i la matrícula per 
aquest curs ha estat de 77.584. Aquesta diferència està 
motivada pel fet que com tots els anys, preinscripció i 
matrícula no coincideixen atès que hi ha alumnes que 
es preinscriuen i finament no es matriculen. De la ma-
teixa manera que hi ha alumnes que es matriculen sen-
se haver-se prèviament preinscrit. Aquest curs doncs, 
hi ha hagut més matriculats que preinscrits. Per posar 
un exemple, a la ciutat de Barcelona on hi ha més con-
currència de places, en data 9 i 10 de Setembre, es va 
obrir un període extraordinari de matriculació, ja que 
hi havia més de 1.500 places vacants en cicles formatius 
de formació professional. Per tant es pot afirmar que 
l’oferta global ha estat suficient per satisfer el conjunt 
de la demanda.

Pel que fa al punt 3a. de les Mesures de planificació 
de l’oferta:

Incrementar per al curs 2013-2014 l’oferta pública dels 
programes de qualificació professional inicial en col-
laboració i amb la cooperació de les administracions 
locals, els gremis i les organitzacions empresarials, 
d’acord amb els eixos estratègics del III Pla general de 
formació professional a Catalunya.

Compliment:

L’oferta pública de programes de qualificació pro-
fessional inicial (PQPI) organitzats pel Departament 
d’Ensenyament (una part en col·laboració amb les ad-
ministracions locals i amb empreses), ha anat creixent 
progressivament els últims anys.

Curs Oferta de 
grups PQPI 
operats pel 

Departament 
d’Ensenya-

ment

Oferta  
total de 

grups PQPI

% oferta  
Departament 

d’Ensenya-
ment

2011-2012 208 482 43%
2012-2013 244 494 49%
2013-2014 269 501 

(estimació)
54% 
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El pes en el conjunt de l’oferta dels programes operats 
pel Departament també ha incrementat progressiva-
ment. Han passat de constituir el 43 % dels programes 
realitzats l’any 2011-2012, al 54 % l’any 2013-2014. Per 
tant, l’oferta pública és majoritària.

En l’organització de part d’aquesta oferta, el Depar-
tament d’Ensenyament col·labora amb 74 administra-
cions locals i amb 38 empreses que participen en la 
formació teoricopràctica. El curs 2013-2014, s’inicia 
col·laboració amb 2 nous ajuntaments i s’incorporen 
convenis amb 5 empreses.

A més es compta amb la col·laboració de totes les em-
preses que faciliten la realització de la formació en 
centres de treball (pràctiques en empreses), obligatò-
ria per a tots els alumnes. El nombre d’aquestes col-
laboracions incrementarà aquest curs per atendre l’in-
crement previst de 375 alumnes.

Pel que fa al punt 2a. de les Mesures d’incentivació i 
suport a la formació professional:

Atès que els pressupostos de la Generalitat per al 2013 
no han estat aprovats, elaborar el termini de tres me-
sos la previsió econòmica per a les actuacions previs-
tes per al curs 2013-2014.

Compliment:

Pel que fa a les aportacions econòmiques previstes 
per a l’any vinent, cal tenir present que el Govern de 
la Generalitat està elaborant en aquests moments els 
pressupostos per a l’exercici 2014, els quals hauran de 
ser debatuts i aprovats pel Parlament de Catalunya. 
Serà en aquest moment quan, en seu parlamentària, es 
podran analitzar les aportacions econòmiques que es 
preveuen destinar als conceptes indicats a la pregun-
ta. Tot i que actualment no es pot precisar la previsió 
econòmic referent al curs 2013-2014, l’objectiu del Go-
vern és incrementar els recursos destinats a la Forma-
ció Professional.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre l’Informe sobre 
malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00148/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera d’Ense-
nyament sobre l’Informe sobre malnutrició 
infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00149/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller de Salut 
sobre l’Informe sobre malnutrició infantil a 
Catalunya, del Síndic de Greuges
Tram. 354-00150/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de la Infància, en la sessió núm. 8, tinguda el 
23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de la Infància amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’Informe sobre 
malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic 
de Greuges
Tram. 354-00151/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 23.10.2013, DSPC-C 226.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller de Salut 
sobre la malnutrició infantil
Tram. 354-00175/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de la Infància, en la sessió núm. 8, tinguda el 
23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00177/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Ignasi Elena Gar-
cia, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 36025).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 18.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació dels equipaments
Tram. 354-00178/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 36973).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 18.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la situació del Gran Teatre del 
Liceu
Tram. 354-00179/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 36974).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 18.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre les actuacions i 
la coordinació interdepartamental davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 354-00183/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller de Salut 
sobre les actuacions i la coordinació inter-
departamental davant el risc de malnutrició 
infantil
Tram. 354-00184/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de la Infància, en la sessió núm. 8, tinguda el 
23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre l’increment de la pobre-
sa infantil relacionat amb la reforma de la 
Llei 10/1997, de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00185/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 23.10.2013, DSPC-C 226.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de la Infància amb la consellera d’Ense-
nyament sobre les actuacions i la coordi-
nació interdepartamental davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 354-00186/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 
núm. 8, tinguda el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la interlocutòria que 
anul·la la concessió del tercer grau peniten-
ciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de 
la Generalitat que estaven condemnats
Tram. 354-00191/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solso-
na, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 38973).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans, 17.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vicepre-
sidenta del Govern sobre l’assistència del 
president de la Generalitat a l’acte de beati-
ficació organitzat per l’Església a Tarragona 
el 13 d’octubre de 2013
Tram. 354-00192/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40132).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 22.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre el compliment dels 
compromisos de pagament del deute amb 
les administracions locals
Tram. 354-00194/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 40870).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 22.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la decisió de deixar de subvencionar els 
ajuts a les residències privades per als nous 
dependents
Tram. 354-00196/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: José María Espejo-Sa-
avedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 40922).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 23.10.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’informe dels greuges 
del Govern de l’Estat envers Catalunya i so-
bre la polèmica que ha provocat amb el pre-
sident de la part catalana de la Comissió Bi-
lateral Generalitat-Estat
Tram. 354-00198/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 41187).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 22.10.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre la suspensió dels programes individuals 
d’atenció de prestació econòmica vinculada 
al d’atenció residencial i l’ingrés associat a 
places de prestació econòmica vinculada
Tram. 354-00200/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 41221).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 23.10.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 161)

Al BOPC 161, a la pàg. 32, en el títol de l’expedient,

On diu: «Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Organització Territorial i Urbanisme davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics»

Ha de dir: « Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics»

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la 
Xarxa d’Entitats per la República Democrà-
tica del Congo, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informin sobre l’organització i els continguts 
de l’espai de diàleg previst durant el Mobile 
World Congress i el seu finançament
Tram. 356-00369/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 9, tinguda el 18.10.2013, 
DSPC-C 223.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Banc dels Aliments davant la 
Comissió de la Infància perquè expliqui la si-
tuació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00387/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la situació de la 
malnutrició infantil
Tram. 356-00388/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pedia-
tria davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui la situació de la malnutrició infantil
Tram. 356-00389/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.
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Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Català de Ressuscitació davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
l’experiència pilot d’aquesta entitat a les Ter-
res de l’Ebre en incorporar en el currículum 
escolar la formació en tècniques de ressus-
citació cardiopulmonar
Tram. 356-00396/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 8, tinguda el 
17.10.2013, DSPC-C 220.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amics de les Homilies d’Organyà 
davant la Comissió de Cultura i Llengua per-
què informi sobre els objectius i les actuaci-
ons de l’entitat
Tram. 356-00397/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36858).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 18.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ens de l’Associacionisme Cul-
tural Català davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre els objectius i 
les actuacions de l’entitat
Tram. 356-00398/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36859).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 18.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Llengua da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua perquè 
exposi l’informe «‘En español o nada’. 40 ca-
sos greus de discriminació lingüística a les 
administracions públiques, 2007-2013»
Tram. 356-00399/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 36860).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 18.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Pedia-
tria davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui la situació dels infants pobres o en 
risc de pobresa i les actuacions davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00405/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació dels infants po-
bres o en risc de pobresa i les actuacions 
davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00406/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis davant la Comissió de la Infància per-
què expliqui la situació dels infants pobres o 
en risc de pobresa i les actuacions davant el 
risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00407/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui la situació dels infants po-
bres o en risc de pobresa i les actuacions 
davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00408/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè expliqui la situació dels infants 
pobres o en risc de pobresa i les actuacions 
davant el risc de malnutrició infantil
Tram. 356-00409/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Educadores i Educa-
dors Socials de Catalunya davant la Comis-
sió de la Infància perquè expliqui la situació 
dels infants pobres o en risc de pobresa i les 
actuacions davant el risc de malnutrició in-
fantil
Tram. 356-00410/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 8, tingu-
da el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Educació Infantil i Primària davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre l’oferta formativa per 
als alumnes amb discapacitat intel·lectual 
lleu i moderada després de l’educació se-
cundària obligatòria
Tram. 356-00452/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, junta-
ment amb una altra diputada del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 40445).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 17.10.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Cerdà davant la Comis-
sió d’Interior perquè presenti les conclusi-
ons de l’informe sobre la gestió relacional en 
l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
Tram. 356-00454/10

Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit

Reunió de la Comissió d’Interior i la Junta de Porta-
veus de la Comissió d’Interior del 17.10.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 8, tinguda el 
17.10.2013, DSPC-C 222.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària de la Gent 
Gran davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè presenti l’entitat i ex-
pliqui la situació de la gent gran
Tram. 356-00460/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista, Laura Massana Mas, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 41104).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 23.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Anto-
ni Duran i Lleida, president de la part cata-
lana de la Comissió Bilateral Generalitat-Es-
tat, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la seva actuació en la 
Comissió i sobre l’informe dels greuges del 
Govern de l’Estat envers Catalunya
Tram. 356-00461/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 41186).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 22.10.2013.

Sol·licitud de compareixença de Francisco 
Marco, director de Método 3, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00462/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 41508).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 22.10.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les informa-
cions publicades al voltant de l’actuació del 
director del Servei Català de la Salut
Tram. 355-00050/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 220.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària del primer 
semestre del 2013
Tram. 355-00066/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 220.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior i amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre la campanya de pre-
venció i d’extinció d’incendis del 2013
Tram. 355-00068/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 222.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre les conclu-
sions de l’informe sobre la gestió relacional 
en l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
Tram. 355-00069/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió d’Interior, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 222.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la política energètica
Tram. 355-00072/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa 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 es-
tratègic 2013-2015
Tram. 355-00073/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme 
de Catalunya 2013-2016
Tram. 355-00074/10

Acord de tenir la sessió informativa

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.

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb el conseller de Salut sobre la 
malnutrició infantil
Tram. 355-00075/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de la Infància, en la sessió núm. 8, tinguda el 
23.10.2013, DSPC-C 226.

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

Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
o d’una representació d’aquesta entitat amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00141/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Ada Colau, membre de 
l’Ob servatori 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 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consu-
midores 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. 353-00142/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de José María Fernández Sei-
jo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consu-
midores 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. 353-00143/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Guillem Solé, jutge del 
Jutjat de Primera Instància número 2 de Sa-
badell, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00144/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, 
magistrat del Jutjat de Primera Instància nú-
mero 1 de Mataró, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, 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. 353-00145/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de d’una representació del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00146/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 20 de juliol, 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 Directo-
ri de serveis públics de consum
Tram. 353-00147/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00148/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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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 20 de juliol, 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. 353-00149/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del De-
ganat de Registradors de la Propietat, Mer-
cantils i Béns Mobles de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00150/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença del síndic de greuges amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00151/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Francesc Vendrell Bayo-
na, director de Consum i Territori del Síndic 
de Greuges, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consu-
midores 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. 353-00152/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Fò-
rum de Síndics, Síndiques, Defensors i De-
fensores Locals de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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 Di-
rectori de serveis públics de consum
Tram. 353-00153/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de la síndica de greuges de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consu-
midores 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. 353-00154/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00155/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Facua 
- Associació de Consumidors en Acció de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00156/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Consumidors amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00157/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Intercomarcal de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, 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. 353-00158/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00159/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del Con-
sell de Persones Consumidores de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00160/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Santos González Sán-
chez, president de l’Associació Hipotecària 
Espanyola, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, 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. 353-00161/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, di-
rector de l’Agència Catalana de Consum, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00162/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Domènec Martínez Gar-
cia, director de l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajun-
tament de Terrassa (Vallès Occidental), amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00163/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Martí Batllori, jurista del 
grup promotor de la iniciativa legislativa po-
pular de la dació en pagament, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00164/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de la 
Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00165/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Banca amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00166/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la Co-
missió d’Habitatge de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, 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. 353-00167/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 20 de juliol, 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. 353-00168/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carme Trilla, de Càritas 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juli-
ol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consu-
midores 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. 353-00169/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la Di-
recció General de Política Financera, Assegu-
rances i Tresor amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consu-
midores 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. 353-00170/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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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 20 de juliol, 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 Di-
rectori de serveis públics de consum
Tram. 353-00171/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carles Enric Florensa, di-
rector de l’Observatori de Dret Privat de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00172/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Luis Pineda, president 
d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, 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. 353-00173/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Montserrat Andrés, dele-
gada d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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. 353-00174/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença del coordinador general d’Ai-
cec-Adicae amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de ju-
liol, 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. 353-00175/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

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 20 de juliol, 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. 353-00176/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre la federa-
ció sorgida de la fusió de tres federacions 
catalanes d’organitzacions no governamen-
tals
Tram. 357-00047/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 18.10.2013, DSPC-C 223.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats Penal Internacional davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
presentar les activitats de la seu internacio-
nal fixada a Barcelona
Tram. 357-00135/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 17.10.2013, 
DSPC-C 221.

Compareixença de Joan Caellas Fernán-
dez, 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 Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00179/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 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 22.10.2013, DSPC-C 224.

Compareixença de Ricard Banquells Ber-
nad, ex-vicepresident primer de Banco Ma-
re Nostrum i ex-director general de Caixa 
Penedès, 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. 357-00180/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 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 22.10.2013, DSPC-C 224.

Compareixença d’Albert Vancells Noguer, 
expresident 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 Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00181/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 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 22.10.2013, DSPC-C 224.

Compareixença de Martí Solé Bordes, ex-
president de Caixa Penedès, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00182/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 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 22.10.2013, DSPC-C 224.
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Compareixença de Josep Colomer Ràfols, 
expresident 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 Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00183/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 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 22.10.2013, DSPC-C 224.

Compareixença del degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre la situació de l’assistència jurídica gratu-
ïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00301/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 221.

Compareixença de Miquel Sàmper Rodrí-
guez, president del Consell dels Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans per a informar 
sobre la situació del torn d’ofici
Tram. 357-00325/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 17.10.2013, 
DSPC-C 221.

Compareixença d’Oriol Rusca, degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
informar sobre la situació de l’assistència ju-
rídica gratuïta i del torn d’ofici
Tram. 357-00390/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 17.10.2013, 
DSPC-C 221.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a explicar la relació del director del Ser-
vei Català de la Salut amb empreses proveï-
dores de serveis al Departament de Salut
Tram. 357-00400/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 220.

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 161)

Al BOPC 161, a la pàg. 38, en el títol de l’expedient,

On diu: «Compareixença del director general d’Orga-
nització Territorial i Urbanisme davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el com-
pliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’ur-
banitzacions amb dèficits urbanístics»

Ha de dir: «Compareixença del director general d’Or-
denació del Territori i Urbanisme davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics»
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Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre la repercussió en el comerç 
de Catalunya de la futura llei de l’Estat de 
garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00421/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de Pi-
mec-Comerç davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a informar sobre la repercus-
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00422/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença del president del Consell 
Català de Ressuscitació davant la Comissió 
de Salut per a informar sobre l’experiència 
pilot d’aquesta entitat a les Terres de l’Ebre 
relativa a la incorporació en el currículum 
escolar de la formació en tècniques de res-
suscitació cardiopulmonar
Tram. 357-00425/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, tinguda el 
17.10.2013, DSPC-C 220.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Salut, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 220.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Grans Empreses de 
Distribució davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la repercus-
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00426/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimen-
tació de Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre la re-
percussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 357-00427/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Supermercats i Dis-
tribuïdors davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre la repercus-
sió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
Tram. 357-00428/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre la re-
percussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de 
mercat
Tram. 357-00429/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre la repercussió en el comerç de Cata-
lunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat
Tram. 357-00430/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Dones Emprenedores davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre l’equiparació de valor entre ho-
mes i dones a l’economia, l’ocupació i la re-
cuperació econòmica
Tram. 357-00431/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jorge Fabra Utray, mem-
bre d’Economistes Enfront de la Crisi, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a presentar els estudis relatius a l’energia 
eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 357-00432/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Renovables davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actuali-
tat del sector
Tram. 357-00433/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació d’Unió 
Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a presentar els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actuali-
tat del sector
Tram. 357-00434/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Eòlica de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a presen-
tar els estudis relatius a l’energia eòlica i 
l’actualitat del sector
Tram. 357-00435/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Productors d’Energies Renova-
bles davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a presentar els estudis relatius a 
l’energia eòlica i l’actualitat del sector
Tram. 357-00436/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Carles Ruiz, alcalde de 
Viladecans (Baix Llobregat), davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar 
els procediments del projecte «Viladecans 
The Style Outlets»
Tram. 357-00437/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença del director general de Co-
merç davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a explicar els procediments del 
projecte «Viladecans The Style Outlets»
Tram. 357-00438/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença del director general de Co-
merç davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre la repercussió del 
projecte de centre comercial de fabricants 
de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç 
de la comarca
Tram. 357-00439/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Francesc Damià Calvet, 
director de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a expli-
car els procediments del projecte «Vilade-
cans The Style Outlets»
Tram. 357-00440/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Jorge Fuentes, consultor 
tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre el futur de la 
indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00441/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença de Rafael Harillo, director 
general de Stardust Consulting, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el futur de la indústria espacial a 
Catalunya
Tram. 357-00442/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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.

Compareixença d’Armengol Torres Sabaté, 
coordinador a l’Estat espanyol de la Setma-
na Mundial de l’Espai, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
el futur de la indústria espacial a Catalunya
Tram. 357-00443/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de 
l’Institut Cerdà davant la Comissió d’Interior 
per a presentar les conclusions de l’informe 
sobre la gestió relacional en l’incendi de l’Alt 
Empordà del 2012
Tram. 357-00444/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 8, tinguda el 
17.10.2013, DSPC-C 222.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Interior, tinguda el 17.10.2013, DSPC-C 222.

Compareixença de Josep Maria Royo Aspa i 
de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’En-
titats per la República Democràtica del Con-
go, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre 
l’organització i els continguts de l’espai de 
diàleg previst durant el Mobile World Con-
gress i el seu finançament
Tram. 357-00445/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 9, tinguda el 18.10.2013, 
DSPC-C 223.

Compareixença d’una representació del 
Banc dels Aliments davant la Comissió de la 
Infància per a explicar la situació de la mal-
nutrició infantil
Tram. 357-00446/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas davant la Comissió de la Infància per a 
explicar la situació de la malnutrició infantil
Tram. 357-00447/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Pediatria davant la Co-
missió de la Infància per a explicar la situa-
ció dels infants pobres o en risc de pobresa 
i les actuacions davant el risc de malnutrició 
infantil
Tram. 357-00448/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Infància de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància per a explicar la 
situació dels infants pobres o en risc de po-
bresa i les actuacions davant el risc de mal-
nutrició infantil
Tram. 357-00449/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis davant la 
Comissió de la Infància per a explicar la situ-
ació dels infants pobres o en risc de pobre-
sa i les actuacions davant el risc de malnu-
trició infantil
Tram. 357-00450/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància per a explicar la 
situació dels infants pobres o en risc de po-
bresa i les actuacions davant el risc de mal-
nutrició infantil
Tram. 357-00451/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància per a expli-
car la situació dels infants pobres o en risc 
de pobresa i les actuacions davant el risc de 
malnutrició infantil
Tram. 357-00452/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància 
per a explicar la situació dels infants pobres 
o en risc de pobresa i les actuacions davant 
el risc de malnutrició infantil
Tram. 357-00453/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 8, tinguda 
el 23.10.2013, DSPC-C 226.

Compareixença de José Antonio González 
Casanova, catedràtic de teoria de l’estat i 
dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, davant la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 357-00454/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 4, tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 196.

Compareixença de Xavier Arbós Marín, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Univer-
sitat de Barcelona, davant la Comissió d’Es-
tudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00455/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir en la sessió 
núm. 4, tinguda el 01.10.2013, DSPC-C 196.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
president de l’Institut Català Internacional 
per la Pau per a presentar l’informe i la me-
mòria d’activitats del 2012
Tram. 359-00007/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, 
tinguda el 18.10.2013, DSPC-C 223.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Cessament d’una funcionària interina

Acord
Mesa del Parlament, 15.10.2013

Secretaria general

Per acord de la Mesa del Parlament, del 13 de gener de 
2009, Montserrat Gallofré i Bernat va ésser nomenada 
interina per a ocupar provisionalment el lloc de treball 
d’ajudant/a de magatzem, grup C2, nivell 3, del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Atesa la Sentència que reconeix a Montserrat Gallofré 
i Bernat una incapacitat permanent absoluta.

D’acord amb els articles 65 i 66 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la si-
tuació de servei actiu és incompatible amb la situació 
d’incapacitat permanent absoluta que inhabilita per a 
qualsevol professió o ofici.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Fer cessar Montserrat Gallofré i Bernat com a funcio-
nària interina uixera del Parlament de Catalunya, amb 
efectes del dia 25 de setembre de 2013.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs po-
testatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, o bé un recurs contenciós adminis-
tratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifi-
cació de l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Tram. 250-00732/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la neutralitat política en l’exercici de l’activitat professional per part dels agents dels Mossos d’Esquadra associats a Mossos per la Independència
	Tram. 250-00734/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre l’execució immediata de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
	Tram. 250-00736/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre la restauració i l’adequació de l’edifici de l’estació de tren de Santa Maria de Palautordera
	Tram. 250-00738/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre l’Hospital del Vendrell
	Tram. 250-00740/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’acte de beatificacions massives a Tarragona
	Tram. 250-00741/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prohibició de circulació de camions per la carretera N-340 i l’aplicació de descomptes a l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Ulldecona
	Tram. 250-00781/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la representació institucional de Catalunya al Consell de Seguretat Nuclear
	Tram. 250-00782/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
	Tram. 250-00783/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost per a salut el 2014
	Tram. 250-00784/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la modificació de les lleis d’estrangeria que penalitzen l’ajuda als immigrants i el compliment dels compromisos sobre el dret d’asil
	Tram. 250-00785/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la regulació de la promoció, la comercialització i el consum de begudes energètiques
	Tram. 250-00786/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres del nou edifici del barri de Merinals de Sabadell que ha d’allotjar els veïns dels pisos afectats per aluminosi
	Tram. 250-00787/10
	Presentació


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
	Tram. 270-00005/10
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per al desenvolupament d’una banca pública catalana
	Tram. 270-00006/10
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00007/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la negociació del sistema de finançament autonòmic
	Tram. 302-00076/10
	Esmenes presentades
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	Esmenes presentades
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	Tram. 354-00151/10
	Rebuig de la sol·licitud
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	Tram. 354-00191/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre l’assistència del president de la Generalitat a l’acte de beatificació organitzat per l’Església a Tarragona el 13 d’octubre de 2013
	Tram. 354-00192/10
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	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 la suspensió dels programes individuals d’atenció de prestació econòmica vinculada al d’atenció residencial i l’ingrés 
	Tram. 354-00200/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 356-00253/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 161)

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informin sobre l’organització i els conti
	Tram. 356-00369/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Banc dels Aliments davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00387/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Càritas davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00388/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Pediatria davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 356-00389/10
	Acord sobre la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amics de les Homilies d’Organyà davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
	Tram. 356-00397/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
	Tram. 356-00398/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè exposi l’informe «‘En español o nada’. 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, 2007-2013»
	Tram. 356-00399/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00405/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00406/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00407/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 356-00408/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infa
	Tram. 356-00409/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutric
	Tram. 356-00410/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre l’oferta formativa per als alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada després de l’educaci
	Tram. 356-00452/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Cerdà davant la Comissió d’Interior perquè presenti les conclusions de l’informe sobre la gestió relacional en l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
	Tram. 356-00454/10
	Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l’entitat i expliqui la situació de la gent gran
	Tram. 356-00460/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva actuació en la Comissió i sobre l’informe dels gr
	Tram. 356-00461/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francisco Marco, director de Método 3, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00462/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions publicades al voltant de l’actuació del director del Servei Català de la Salut
	Tram. 355-00050/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció sanitària del primer semestre del 2013
	Tram. 355-00066/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la campanya de prevenció i d’extinció d’incendis del 2013
	Tram. 355-00068/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les conclusions de l’informe sobre la gestió relacional en l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
	Tram. 355-00069/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica
	Tram. 355-00072/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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. 355-00073/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	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. 355-00074/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil
	Tram. 355-00075/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, o d’una representació d’aquesta entitat amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la mil
	Tram. 353-00141/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
	Tram. 353-00142/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de le
	Tram. 353-00143/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les person
	Tram. 353-00144/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció d
	Tram. 353-00145/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores e
	Tram. 353-00146/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la p
	Tram. 353-00147/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones con
	Tram. 353-00148/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en l
	Tram. 353-00149/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
	Tram. 353-00150/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del síndic de greuges amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 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 d
	Tram. 353-00151/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
	Tram. 353-00152/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la prot
	Tram. 353-00153/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de con
	Tram. 353-00154/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persone
	Tram. 353-00155/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les pers
	Tram. 353-00156/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores e
	Tram. 353-00157/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de
	Tram. 353-00158/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en
	Tram. 353-00159/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones cons
	Tram. 353-00160/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les person
	Tram. 353-00161/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director de l’Agència Catalana de Consum, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consum
	Tram. 353-00162/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Domènec Martínez 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 20 de juliol, del Cod
	Tram. 353-00163/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora
	Tram. 353-00164/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones cons
	Tram. 353-00165/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les
	Tram. 353-00166/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció d
	Tram. 353-00167/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en l
	Tram. 353-00168/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carme Trilla, de Càritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de co
	Tram. 353-00169/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de
	Tram. 353-00170/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumid
	Tram. 353-00171/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les pe
	Tram. 353-00172/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Luis Pineda, president d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions
	Tram. 353-00173/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Montserrat Andrés, delegada d’Ausbanc Consumo a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores
	Tram. 353-00174/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del coordinador general d’Aicec-Adicae amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de co
	Tram. 353-00175/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de
	Tram. 353-00176/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la federació sorgida de la fusió de tres federacions cat
	Tram. 357-00047/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats Penal Internacional davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a presentar les activitats de la seu internacional fixada a Barcelona
	Tram. 357-00135/10
	Substanciació

	Compareixença de Joan Caellas Fernández, 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 C
	Tram. 357-00179/10
	Substanciació

	Compareixença de Ricard Banquells Bernad, ex-vicepresident primer de Banco Mare Nostrum 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 Fina
	Tram. 357-00180/10
	Substanciació

	Compareixença d’Albert Vancells Noguer, expresident 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 Consumidor
	Tram. 357-00181/10
	Substanciació

	Compareixença de Martí Solé Bordes, expresident 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 Consumidors
	Tram. 357-00182/10
	Substanciació

	Compareixença de Josep Colomer Ràfols, expresident 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 Consumidors
	Tram. 357-00183/10
	Substanciació

	Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
	Tram. 357-00301/10
	Decaïment

	Compareixença de Miquel Sàmper Rodríguez, president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació del torn d’ofici
	Tram. 357-00325/10
	Substanciació

	Compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici
	Tram. 357-00390/10
	Substanciació

	Compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut per a explicar la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut
	Tram. 357-00400/10
	Substanciació

	Compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el compliment de la Llei 3/2009, de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 357-00406/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 161)

	Compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 357-00421/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Pimec-Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 357-00422/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell Català de Ressuscitació davant la Comissió de Salut per a informar sobre l’experiència pilot d’aquesta entitat a les Terres de l’Ebre relativa a la incorporació en el currículum escolar de la formació en tècniques d
	Tram. 357-00425/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 357-00426/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de m
	Tram. 357-00427/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 357-00428/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 357-00429/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat
	Tram. 357-00430/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre l’equiparació de valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la recuperació econòmica
	Tram. 357-00431/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jorge Fabra Utray, membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00432/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00433/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00434/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00435/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Productors d’Energies Renovables davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector
	Tram. 357-00436/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 357-00437/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 357-00438/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la repercussió del projecte de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) en el comerç de la comarca
	Tram. 357-00439/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francesc Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar els procediments del projecte «Viladecans The Style Outlets»
	Tram. 357-00440/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jorge Fuentes, consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 357-00441/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Rafael Harillo, director general de Stardust Consulting, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 357-00442/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Armengol Torres Sabaté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el futur de la indústria espacial a Catalunya
	Tram. 357-00443/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Institut Cerdà davant la Comissió d’Interior per a presentar les conclusions de l’informe sobre la gestió relacional en l’incendi de l’Alt Empordà del 2012
	Tram. 357-00444/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l’organització i els continguts de l’espai
	Tram. 357-00445/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Banc dels Aliments davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 357-00446/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Càritas davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
	Tram. 357-00447/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Pediatria davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00448/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00449/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00450/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00451/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00452/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació dels infants pobres o en risc de pobresa i les actuacions davant el risc de malnutrició infantil
	Tram. 357-00453/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Antonio González Casanova, catedràtic de teoria de l’estat i dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00454/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00455/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el president de l’Institut Català Internacional per la Pau per a presentar l’informe i la memòria d’activitats del 2012
	Tram. 359-00007/10
	Substanciació
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