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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 209/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la política agrícola comuna
Tram. 250-00285/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 115) p. 11

Resolució 359/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament del deute de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials a les entitats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10
Adopció p. 11

Resolució 360/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la revisió del codi de bones pràctiques del Departament de 
Benestar Social i Família i l’enfortiment dels criteris socials 
en la contractació pública de béns i serveis
Tram. 250-00558/10
Adopció p. 12

Resolució 361/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la compareixença d’una representació del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars en seu parlamentària
Tram. 250-00559/10
Adopció p. 12

Resolució 362/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la celebració del vintè aniversari de l’Any Internacional 
de la Família
Tram. 250-00560/10
Adopció p. 12

Resolució 363/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ampliació de funcions del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10
Adopció p. 13

Resolució 364/X del Parlament de Catalunya, so-
bre 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
Adopció p. 13

Resolució 365/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el rebuig del Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local promogut pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10
Adopció p. 14

Resolució 396/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 261-00001/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 186) p. 14

Resolució 397/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 10/2013, sobre el 
compte general de les corporacions locals, corresponent a 
l’exercici 2011
Tram. 258-00006/10
Adopció p. 14

Resolució 398/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2013, sobre els 
comptes anuals dels centres de recerca de Catalunya, cor-
responent a l’exercici 2011
Tram. 256-00015/10
Adopció p. 15

Resolució 399/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 20/2013, sobre la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent 
als exercicis 2008-2011
Tram. 256-00016/10
Adopció p. 15

Resolució 400/X del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 21/2013, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2010
Tram. 256-00017/10
Adopció p. 15

Resolució 421/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la retirada del projecte de creació d’un fitxer d’adhesions a 
propostes impulsades pel Govern
Tram. 250-00668/10
Adopció p. 16

Resolució 422/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 250-00715/10
Adopció p. 16

Resolució 423/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures a emprendre pel Govern de la Generalitat i el 
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
Adopció p. 16

1.15. Mocions

Moció 58/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
projecte Castor d’emmagatzematge de gas
Tram. 302-00090/10
Aprovació p. 17

Moció 59/X del Parlament de Catalunya, sobre po-
lítica cultural
Tram. 302-00092/10
Aprovació p. 18
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Moció 60/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
renda mínima d’inserció
Tram. 302-00094/10
Aprovació p. 19

Moció 61/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
mediació del Govern en els expedients de regulació d’ocu-
pació de dues empreses i sobre mesures tributàries per a 
joves i desocupats de llarga durada i l’accés al crèdit de les 
petites empreses i les famílies
Tram. 302-00095/10
Aprovació p. 20

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies des-
nonades
Tram. 300-00103/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva
Tram. 300-00104/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat pública
Tram. 300-00105/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l’autorit-
zació del Govern de l’Estat i de les Corts Generals
Tram. 300-00106/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania energè-
tica
Tram. 300-00107/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre les relacions econò-
miques i financeres amb l’Estat
Tram. 300-00108/10
Substanciació p. 21

Interpel·lació al Govern sobre la promoció turística 
de Catalunya
Tram. 300-00109/10
Substanciació p. 21

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell relativa a la Cimera Social 
Tripartida per al Creixement i l’Ocupació
Tram. 295-00113/10
Coneixement de la proposta p. 22

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE, relativa als en-
vasos i residus d’envasos, per a reduir el consum de bosses 
de plàstic
Tram. 295-00116/10
Coneixement de la proposta p. 22

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació dels ho-
raris d’atenció continuada als centres d’atenció primària de 
Caldes de Montbui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP La Cruïlla, de Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00337/10
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00338/10
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP Joan Mirambell i 
Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00339/10
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre les negociacions per 
al nou conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP La Cruïlla, de Lliçà d’Amunt, i del CAP Jo-
an Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me epidemiològic relatiu als riscos derivats de les activitats 
d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la recuperació i el 
manteniment de serveis mèdics de guàrdia i nocturns a Bla-
nes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00391/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la generalització del 
programa de consultoria i suport a la xarxa de salut mental 
comunitària a l’atenció primària
Tram. 250-00423/10
Retirada p. 23

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
P3 a l’Escola Gironella, de Gironella, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre l’increment de la do-
tació pressupostària de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a evitar l’aplicació de l’expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 250-00596/10
Retirada p. 23
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Proposta de resolució sobre les obres per a garan-
tir la seguretat de l’edifici de l’Escola Montseny, de Mollet 
del Vallès
Tram. 250-00600/10
Retirada p. 24

Proposta de resolució sobre la retirada dels centres 
d’ensenyament dels símbols i les banderes no previstes en 
l’ordenament jurídic
Tram. 250-00602/10
Rebuig p. 24

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
Rebuig p. 24

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
Rebuig p. 24

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
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’acte de beatificacions 
massives a Tarragona
Tram. 250-00741/10
Retirada p. 24

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut i les relacions amb els proveïdors 
del sistema sanitari
Tram. 302-00091/10
Rebuig p. 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els pressupostos de la Generalitat per al 2013
Tram. 302-00093/10
Rebuig p. 24

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homo-
fòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 25
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els procediments ju-
dicials relatius a agressions patides per mossos d’esquadra
Tram. 250-00742/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de treball d’avaluació i planificació dels mitjans aeris del De-
partament d’Interior
Tram. 250-00745/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00746/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’assumpció i l’aplica-
ció dels continguts del Decret 246/2008, de regulació de 
la situació administrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00747/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’aplicació del progra-
ma operatiu específic «Món rural»
Tram. 250-00748/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució de rebuig dels fets violents 
d’un grup d’extrema dreta al Centre Cultural Blanquerna de 
Madrid l’11 de setembre de 2013
Tram. 250-00749/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la dotació dels parcs 
de bombers
Tram. 250-00750/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar els robatoris d’aparells electrònics als adoles-
cents en llocs públics
Tram. 250-00751/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 250-00752/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla parci-
al Riumar sector IV-I i l’aturada del Pla parcial Riumar sector 
III al delta de l’Ebre
Tram. 250-00753/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la restitució d’un pedi-
atre al CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès, i el garanti-
ment de la participació ciutadana en les decisions que afec-
tin els serveis d’atenció primària
Tram. 250-00754/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la situació del centre 
cultural islàmic Al-Huda, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00755/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el projecte del CUAP 
El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00757/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de desdoblament del tram entre Montcada i Reixac i Vic de 
la línia 3 de rodalia
Tram. 250-00762/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la denegació a Oxitec 
de l’autorització per a alliberar mosques de l’olivera trans-
gèniques
Tram. 250-00763/10
Esmenes presentades p. 36
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Proposta de resolució sobre la retirada de la sanció 
executiva per utilització indeguda de recursos públics con-
tra el responsable del torn de guàrdia del parc de bombers 
de Reus
Tram. 250-00765/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i 
les entitats municipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’oferta de places 
de P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, per al 
curs 2015-2016 i sobre la construcció de la secció d’institut 
d’aquest centre
Tram. 250-00825/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes de Tarragona i dels seus serveis edu-
catius
Tram. 250-00826/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de 
Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre les restes arqueològi-
ques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars 
de menjador i de transport
Tram. 250-00829/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya dins del parc públic d’habitatges socials de l’Institut 
Català del Sòl
Tram. 250-00830/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’atenció a les deman-
des de la plataforma «Cap escola es tanca»
Tram. 250-00831/10
Presentació p. 42

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

Proposta de resolució sobre la creació d’una sub-
comissió per a les compareixences de la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia dins la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció
Tram. 251-00004/10
Presentació p. 44

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el projecte Castor d’emmagatzematge de gas
Tram. 302-00090/10
Esmenes presentades p. 44

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut i les relacions amb els proveïdors 
del sistema sanitari
Tram. 302-00091/10
Esmenes presentades p. 46

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre política cultural
Tram. 302-00092/10
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els pressupostos de la Generalitat per al 2013
Tram. 302-00093/10
Esmenes presentades p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00094/10
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fomentar la creació i la consolidació 
d’empreses
Tram. 302-00095/10
Esmenes presentades p. 55

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Determinació de tarda festiva
Tram. 395-00013/10
Acord p. 58

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del dia internacional per a l’eliminació de la violència mas-
clista
Tram. 401-00009/10
Lectura en el Ple p. 58

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució temporal de membres p. 58

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 69/X, sobre 
la presentació d’un projecte de llei de polígons industrials
Tram. 290-00050/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 144/X, so-
bre el garantiment del servei de transport sanitari a Cornu-
della de Montsant
Tram. 290-00123/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 149/X, so-
bre els serveis d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 290-00128/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 150/X, so-
bre la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 290-00129/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60
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Control del compliment de la Resolució 155/X, so-
bre l’impuls de fórmules d’autonomia en la gestió dels cen-
tres sanitaris d’atenció primària
Tram. 290-00134/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 61

Control del compliment de la Resolució 157/X, so-
bre la implantació progressiva del cribratge poblacional de 
càncer de còlon i recte
Tram. 290-00136/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 26/X, sobre 
l’impuls d’un contracte programa que garanteixi l’estat del 
benestar i la recuperació del nivell dels serveis bàsics fona-
mentals
Tram. 390-00026/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 62

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els motius del mante-
niment de les sancions a les persones que van participar en 
la campanya «No vull pagar»
Tram. 354-00067/10
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la campanya forestal 
del 2012
Tram. 354-00069/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’expulsió de Noured-
dine Ziani, membre de la Fundació Nous Catalans i presi-
dent de la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, 
acusat d’espionatge
Tram. 354-00074/10
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la detenció d’un pe-
riodista
Tram. 354-00092/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la detenció d’un peri-
odista el 15 de juny de 2013
Tram. 354-00096/10
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Govern 
davant les inundacions i riuades d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 354-00103/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les destitucions 
d’agents de la brigada mòbil pel cas d’Esther Quintana
Tram. 354-00112/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el nou informe emès 
amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 354-00115/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els efectes de l’apli-

cació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00136/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generali-
tat per al 2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00142/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’escenari pressupos-
tari d’aquest departament per al final del 2013
Tram. 354-00159/10
Retirada de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’escenari pressupostari d’aquest departament per al final 
del 2013
Tram. 354-00162/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Depar-
tament d’Interior amb relació a diversos incidents que es van 
produir l’11 de setembre de 2013
Tram. 354-00169/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la presència de grups 
feixistes a Catalunya
Tram. 354-00171/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions per a 
identificar els responsables de la crema d’una fotografia del 
rei en una manifestació a Mataró (Maresme) l’11 de setem-
bre de 2013
Tram. 354-00172/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions per a 
identificar els responsables de la crema d’una bandera es-
panyola durant la celebració del «No n’hi ha prou» a Mataró 
(Maresme) el juliol del 2013
Tram. 354-00173/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la seguretat i la gestió 
del risc amb relació al Pla especial d’emergències sísmiques 
a Catalunya (Sismicat), la plataforma Casablanca, els pous 
Lubina i Montanazo i les centrals nuclears
Tram. 354-00188/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents del 18 
d’octubre davant l’empresa Panrico, a Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 354-00197/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’impagament al sector 
farmacèutic
Tram. 354-00208/10
Sol·licitud i tramitació p. 66
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Joan Aregio Navar-
ro, exdirector el Servei Català de Trànsit, davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els motius per a sancionar les 
persones que van participar en la campanya «No vull pagar»
Tram. 356-00188/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre els motius del manteniment de les sancions a les 
persones que van participar en la campanya «No vull pagar»
Tram. 356-00189/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les denúncies presentades contra membres de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca a Sabadell el 13 i el 14 d’abril 
de 2013
Tram. 356-00191/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de José Luis López 
de Silanes, president de Compañía Logística de Hidrocar-
buros, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
l’adequació de la companyia a la legalitat vigent en matèria 
d’accidents greus
Tram. 356-00226/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Bombers de Comissions Obreres davant 
la Comissió d’Interior perquè exposi la seva valoració de la 
campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00242/10
Retirada de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Coordinadora Obrera Sindical 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00243/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Secció de Bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00244/10
Retirada de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les conseqüències de les re-
tallades pressupostàries en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00271/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
conseqüències de les retallades pressupostàries en les po-
lítiques de seguretat
Tram. 356-00272/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra - Comissions Obreres 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les con-
seqüències de les retallades pressupostàries en les políti-
ques de seguretat
Tram. 356-00273/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Autònom de Treballadors dels Mossos d’Es-

quadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les conseqüències de les retallades pressupostàries en les 
polítiques de seguretat
Tram. 356-00274/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la detenció d’un periodista
Tram. 356-00294/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
el nou informe emès amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 356-00356/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre la situació del Centre d’Internament d’Estrangers 
de Barcelona i sobre les actuacions de la Delegació de l’Es-
tat amb relació al model de seguretat de Catalunya
Tram. 356-00366/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Sans 
i Rodríguez, subdirector general de Recursos Humans de la 
Direcció General de la Policia, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les gestions fetes per la Direcció Gene-
ral de la Policia en compliment de les resolucions adoptades 
pel Parlament i sobre les dades facilitades als sindicats del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00374/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les mesures per a establir un nou sistema de torns de servei 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00375/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
les mesures per a dotar d’armilles antibales lleugeres els 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00376/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè valori el resultat de la campanya 
de prevenció i extinció d’incendis del 2013
Tram. 356-00384/10
Rebuig de la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè valori el resultat de la 
campanya de prevenció i extinció d’incendis del 2013
Tram. 356-00385/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè valori el resultat de la 
campanya de prevenció i extinció d’incendis del 2013
Tram. 356-00386/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Sans, 
subdirector general de Recursos Humans de la Direcció Ge-
neral de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre l’escrit que va fer amb relació a les lesions per 
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arma blanca i per arma de foc que van patir dos mossos 
d’esquadra al juliol del 2013
Tram. 356-00393/10
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi de la tramitació i l’informe de l’auditoria tèc-
nica i econòmica del projecte Castor encarregada pel Minis-
teri d’Indústria
Tram. 356-00438/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Seguretat Nuclear davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre els resultats de les proves de resistència 
posteriors a l’accident nuclear de Fukushima i el pla de reca-
racterització sísmica d’emplaçament de les centrals nucle-
ars amb relació a les centrals d’Ascó i Vandellòs
Tram. 356-00439/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Gurguí Ferrer, 
conseller del Consell de Seguretat Nuclear, davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre les instruccions tècniques 
i les inversions que ha de fer l’Associació Nuclear Ascó - 
Vandellòs a les centrals nuclears com a conseqüència de les 
proves de resistència i les recomanacions europees després 
de l’accident nuclear de Fukushima
Tram. 356-00440/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè exposi la situació de la gent gran
Tram. 356-00486/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè exposi la situació de la gent gran
Tram. 356-00487/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi 
la situació de la gent gran
Tram. 356-00488/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui els informes tècnics de se-
guiment de moviments socials fets pel Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya
Tram. 356-00491/10
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els 
treballs amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00496/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els tre-
balls amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00497/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Ben-

estar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs 
amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00498/10
Sol·licitud p. 70

Sol·licitud de compareixença de Damià Calvet, pre-
sident del consell d’administració de Centrals i Infraestruc-
tures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMAL-
SA), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre les plataformes logístiques
Tram. 356-00500/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Moreno, 
membre del Col·lectiu Papàs de l’Àlex, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l’activitat 
de l’entitat
Tram. 356-00502/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Pesca davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè exposi la situació en què 
es troben els pescadors de Badalona (Barcelonès)
Tram. 356-00504/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui 
les actuacions previstes per a frenar la pèrdua de biodiversi-
tat i de captures a la zona marítima compresa entre Arenys 
de Mar i Barcelona
Tram. 356-00505/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui la situació de la depuradora del 
Besòs amb relació a l’abocament de sòlids que afecta Ba-
dalona (Barcelonès)
Tram. 356-00506/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els 
objectius i els treballs de la Plataforma
Tram. 356-00511/10
Sol·licitud p. 71

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Sa-
lut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius 
d’atenció continuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 356-00512/10
Sol·licitud p. 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Servei d’Emergències Mèdiques davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius 
d’atenció continuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 356-00513/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del gerent del Consor-
ci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes amb relació al Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 362-00002/10
Sol·licitud p. 72
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la detenció d’un periodista el 15 de 
juny de 2013
Tram. 355-00085/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les destitucions d’agents de la bri-
gada mòbil pel cas d’Ester Quintana
Tram. 355-00086/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la seguretat i la gestió del risc amb 
relació al Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya 
(Sismicat), la plataforma Casablanca, els pous Lubina i Mon-
tanazo i les centrals nuclears
Tram. 355-00087/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 72

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

Compareixença de representants de l’Associació 
de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00076/10
Decaïment p. 73

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00083/10
Decaïment p. 73

Compareixença de Carles Duarte, president del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la persona 
del Consell en qui delegui, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el 
sector de la cultura
Tram. 353-00181/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a informar sobre l’acció concertada per al 2013 
de la Conferència de Comissions de Justícia i Pau d’Europa
Tram. 357-00049/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Jordi Mestre González, ex-di-
rector general d’Unnim Banc, ex-director general de Caixa 
Sabadell i ex-conseller delegat d’Unnim Banc, davant la Co-
missió 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. 357-00168/10
Substanciació p. 73

Compareixença d’Enric Mata Tarragó, ex-director 
general d’Unnim Caixa i ex-director general de Caixa Ter-
rassa, 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. 357-00169/10
Substanciació p. 73

Compareixença de Jaume Ribera i Segura, expresi-
dent d’Unnim i expresident de Caixa Terrassa, davant la Co-
missió 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. 357-00170/10
Substanciació p. 74

Compareixença de José Antonio Somalo, defen-
sor del client de la Federació de Caixes d’Estalvi Catala-
nes, 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. 357-00222/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Roque Borràs, representant de 
la Plataforma Estafats per la Banca, 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. 357-00224/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma d’Afectats per Catalunya Caixa 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. 357-00226/10
Substanciació p. 74

Compareixença de Joaquín Olmeda González, re-
presentant del servei d’atenció al client de Bankia, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00228/10
Substanciació p. 74

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè informi sobre la seguretat dels centres penitenciaris, 
les fugues d’interns i la situació del Centre Penitenciari de 
Figueres i la presó Model, i perquè presenti l’informe del Co-
mitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes 
o els Tractes Inhumans o Degradants redactat arran d’una 
visita a Espanya
Tram. 357-00300/10
Substanciació p. 74

Compareixença d’Antoni Argent Ballús, coordina-
dor del projecte educatiu «Millorem», davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre l’elabora-
ció i les conclusions de l’estudi d’aquest projecte educatiu
Tram. 357-00312/10
Substanciació p. 75

Compareixença de David Moner, president de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè expliqui la situació de 
l’esport català i les federacions esportives
Tram. 357-00316/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Jaume Domingo, president de 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya, perquè expliqui 
la situació dels consells esportius
Tram. 357-00317/10
Substanciació p. 75

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
per a informar sobre la situació i la planificació de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris
Tram. 357-00326/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia 
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i Drets Humans per a informar sobre la funció dels criminò-
legs i la creació d’un col·legi professional
Tram. 357-00330/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari 
general del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les actuaci-
ons exteriors del patronat
Tram. 357-00337/10
Substanciació p. 75

Compareixença d’una representació de Banc Sa-
badell, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a explicar la posició de l’enti-
tat respecte als fons d’inversió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 357-00379/10
Substanciació p. 75

Compareixença de Javier Guzmán, director de Ve-
terinaris sense Fronteres, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar 
la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al 
mercat d’aliments
Tram. 357-00380/10
Substanciació p. 75

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
Substanciació p. 76

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
Substanciació p. 76

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
Substanciació p. 76

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
Substanciació p. 76

Compareixença d’Stewart Maxwell, diputat del Par-
lament d’Escòcia, davant la Comissió d’Estudi del Dret a 
Decidir
Tram. 357-00488/10
Substanciació p. 76

Compareixença de Patricia Ferguson, diputada del 
Parlament d’Escòcia, davant la Comissió d’Estudi del Dret 
a Decidir
Tram. 357-00489/10
Substanciació p. 76

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Interior per a informar sobre els 
motius del manteniment de les sancions a les persones que 
van participar en la campanya «No vull pagar»
Tram. 357-00491/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les denún-

cies presentades contra membres de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca a Sabadell el 13 i el 14 d’abril de 2013
Tram. 357-00492/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de José Luis López de Silanes, 
president de Compañía Logística de Hidrocarburos, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre l’adequació de la 
companyia a la legalitat vigent en matèria d’accidents greus
Tram. 357-00493/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la deten-
ció d’un periodista
Tram. 357-00494/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el nou in-
forme emès amb relació al cas d’Ester Quintana
Tram. 357-00495/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la si-
tuació del Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona 
i sobre les actuacions de la Delegació de l’Estat amb relació 
al model de seguretat de Catalunya
Tram. 357-00496/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença de la delegada del Govern de l’Es-
tat a Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar 
de la tramitació i l’informe de l’auditoria tècnica i econòmi-
ca del projecte Castor encarregada pel Ministeri d’Indústria
Tram. 357-00497/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença del president del Consell de Se-
guretat Nuclear davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre els resultats de les proves de resistència posteriors a 
l’accident nuclear de Fukushima i el pla de recaracterització 
sísmica d’emplaçament de les centrals nuclears amb relació 
a les centrals d’Ascó i Vandellòs
Tram. 357-00498/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’Antoni Gurguí Ferrer, conseller 
del Consell de Seguretat Nuclear, davant la Comissió d’Inte-
rior per a informar sobre les instruccions tècniques i les in-
versions que ha de fer l’Associació Nuclear Ascó - Vandellòs 
a les centrals nuclears com a conseqüència de les proves de 
resistència i les recomanacions europees després de l’acci-
dent nuclear de Fukushima
Tram. 357-00499/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença Daniel Turp, catedràtic de dret in-
ternacional i constitucional de la Universitat de Mont-real, 
davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00500/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’Eduard Roig, professor de dret 
constitucional a la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00501/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts per a informar sobre l’activitat del Consell
Tram. 359-00010/10
Substanciació p. 78
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 2033/2004, interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 62/2003, del 30 de de-
sembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre soci-
al, especialment pel que fa a l’article 46
Tram. 380-00006/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 78
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 209/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política agrícola comuna
Tram. 250-00285/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 115)

N. de la R.: En el BOPC 115, pàg. 19, es va publicar 
per error un text que no es corresponia amb la Resolu-
ció 209/X. El text aprovat es reprodueix a continuació.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 12 de 
juny de 2013, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la política agrària comuna (tram. 250-
00285/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 13485) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 13818).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Negociar amb el Govern de l’Estat la part del sobre 
nacional que correspon a Catalunya del pagament bà-
sic de la política agrícola comuna,  d’acord amb cri-
teris de regionalització institucional i productiva que 
tinguin en compte les característiques i particularitats 
de l’agricultura i la ramaderia de Catalunya, per tal 
que els interessos d’aquest sector no restin perjudicats 
ni pateixin greuges comparatius respecte als de les al-
tres comunitats autònomes de l’Estat.

b) Presentar a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament i a 
les organitzacions agrícoles, quan en tingui les dades 
suficients, els resultats de l’estudi de l’impacte eco-
nòmic que tindria una eventual regionalització pro-
ductiva en l’àmbit estatal, i informar-los sobre el des-
envolupament de les negociacions amb el Ministeri 
d’Agricultura i amb les altres comunitats autònomes 
de l’Estat.

c) Garantir que els pressupostos de la Generalitat per 
al 2013 incloguin el cofinançament necessari per a 
complir els plans de desenvolupament rural i reclamar 
al Govern de l’Estat que inclogui en els seus pressu-

postos el cofinançament que li correspon pels projec-
tes de Catalunya.

d) Garantir que els recursos procedents del pressupost 
de la política agrícola comuna s’adeqüin a les especifi-
citats del model productiu de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

 El president de la
La secretària de la Comissió  Comissió
Annabel Marcos i Vilar Pere Regull i Riba

Resolució 359/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament del deute de l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Socials a 
les entitats de recursos assistencials
Tram. 250-00557/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials a les entitats de recursos assistencials (tram. 
250-00557/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30999).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convo-
car les agrupacions d’entitats de recursos assistencials 
a una nova sessió de la comissió de seguiment dels pa-
gaments de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS) per a informar-les sobre l’evolució de la 
situació dels pagaments, tot i les greus dificultats que 
estan patint els centres col·laboradors, concertats i de 
gestió.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila
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Resolució 360/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la revisió del codi de bones pràc-
tiques del Departament de Benestar Social 
i Família i l’enfortiment dels criteris socials 
en la contractació pública de béns i serveis
Tram. 250-00558/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’enfortiment 
dels criteris socials en l’adjudicació dels contractes de 
gestió de serveis socials (tram. 250-00558/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 30997).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a: 

a) Revisar el codi de bones pràctiques del Departa-
ment de Benestar Social i Família.

b) Continuar reglamentant la inclusió de clàusules so-
cials i reserves de mercat en la contractació pública de 
béns i serveis, per a augmentar les oportunitats de tre-
ball de les empreses d’economia solidària i del tercer 
sector social, a proposta conjunta dels departaments 
competents en economia i política social.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 361/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars en seu parlamentària
Tram. 250-00559/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el lliurament als 
grups parlamentaris dels treballs del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars (tram. 250-00559/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 30996).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re la compareixença d’una representació del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars una vegada 
l’any a la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
o, si escau, a la Comissió de la infància, amb la finali-
tat de donar compte de les actuacions del Consell i es-
tablir un diàleg amb els grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 362/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la celebració del vintè aniversari 
de l’Any Internacional de la Família
Tram. 250-00560/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la celebració 
del vintè aniversari de l’Any Internacional de la Famí-
lia (tram. 250-00560/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 30995).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adhe-
rir-se, com té previst, als preparatius i a la celebració 
del vintè aniversari de l’Any Internacional de la Famí-
lia, promogut per l’Assemblea General de l’ONU.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 363/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ampliació de funcions del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 250-00614/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de funcions 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
(tram. 250-00614/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32274).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
les funcions del Consell Assessor de Polítiques Socials 
i Familiars amb la finalitat de:

a)  Incorporar-hi la publicitat dels acords, estudis i in-
formes que elabori.

b) Incorporar-hi la necessitat que una representació 
del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
comparegui una vegada l’any a la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració o, si escau, a la Comissió de 
la Infància, amb la finalitat de donar compte de les ac-
tuacions del Consell i establir un diàleg amb els grups 
parlamentaris.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 364/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la difusió de la Llei de l’Estat 
49/2002, de règim fiscal de les entitats sen-
se fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge
Tram. 250-00636/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en 
la sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la difusió de 
la Llei de l’Estat 49/2002, de règim fiscal de les enti-
tats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al me-
cenatge (tram. 250-00636/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40513).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar duent a terme campanyes informatives específiques 
de difusió de la Llei de l’Estat 49/2002, del 23 de de-
sembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i també 
les destinades al foment general de la solidaritat parti-
cular i de la responsabilitat social corporativa, per tal 
de afavorir l’arribada d’altres recursos econòmics a les 
entitats de caràcter social, sens perjudici de la continuï- 
tat i l’aprofundiment de les polítiques de suport amb 
recursos públics.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila
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Resolució 365/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el rebuig del Projecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local promogut pel Govern de l’Estat
Tram. 250-00713/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 14, 29.10.2013, DSPC-C 230

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 29 d’octubre de 2013, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la Llei de racio-
nalització i sostenibilitat de l’Administració local pro-
moguda pel Govern de l’Estat (tram. 250-00713/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40468).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Manifestar el rebuig al Projecte de llei de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local i reque-
rir-ne al Govern de l’Estat la retirada immediata.

b) Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la conti-
nuïtat del finançament de la part corresponent del Pla 
concertat de prestacions bàsiques de serveis socials 
per a les corporacions locals, a fi d’assegurar el mante-
niment i el funcionament dels serveis socials de proxi-
mitat en els governs locals.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2013

 La vicepresidenta 
El secretari en funcions de presidenta
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Rosa Amorós i Capdevila

Resolució 396/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el Dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 261-00001/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 186)

En el BOPC 186, a les pàg. 8 i 9

On diu:

«Ramon Bagó Agulló, expresident del Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya i de la Corporació Salut del 
Maresme i la Selva i president del Grup Serhs»

Ha de dir:

«Ramon Bagó Agulló, expresident del Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya i president del Grup Serhs»

Resolució 397/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 10/2013, sobre el compte general 
de les corporacions locals, corresponent a 
l’exercici 2011
Tram. 258-00006/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 8, 07.11.2013, DSPC-C 242

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 5 i 7 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 10/2013, sobre el compte general de les 
corporacions locals, corresponent a l’exercici 2011 
(tram. 258-00006/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 10/2013, sobre el compte general de les cor-
poracions locals, corresponent a l’exercici 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 10/2013 en la lletra b 
de l’apartat 2.2 i, en la mesura que sigui competència 
del Govern, les de la lletra c del mateix apartat.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 398/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2013, sobre els comptes anuals 
dels centres de recerca de Catalunya, cor-
responent a l’exercici 2011
Tram. 256-00015/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 8, 07.11.2013, DSPC-C 242

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 5 i 7 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 13/2013, sobre els comptes anuals dels 
centres de recerca de Catalunya, corresponent a l’exer-
cici 2011 (tram. 256-00015/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2013, sobre els comptes anuals dels centres 
de recerca de Catalunya, corresponent a l’exercici 2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 13/2013.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 399/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 20/2013, sobre la Corporació Sanità-
ria Parc Taulí de Sabadell, corresponent als 
exercicis 2008-2011
Tram. 256-00016/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 8, 07.11.2013, DSPC-C 242

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 5 i 7 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe 
de fiscalització 20/2013, sobre la Corporació Sanità-
ria Parc Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 
2008-2011 (tram. 256-00016/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 20/2013, sobre la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent als exercicis 2008-
2011.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 20/2013.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 400/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 21/2013, sobre el Consell Català de 
l’Esport, corresponent al 2010
Tram. 256-00017/10

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 8, 07.11.2013, DSPC-C 242

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses-
sió tinguda els dies 5 i 7 de novembre, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de 
fiscalització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Es-
port, corresponent al 2010 (tram. 256-00017/10).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 21/2013, sobre el Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’Informe de fiscalització 21/2013.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 421/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la retirada del projecte de creació 
d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsa-
des pel Govern
Tram. 250-00668/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 19, 13.11.2013, DSPC-C 248

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la retirada del projecte de 
creació d’un fitxer d’adhesions a propostes impulsades 
pel Govern (tram. 250-00668/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40470).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Retirar el projecte de fitxer d’adhesions a propostes 
impulsades pel Govern.

b) Garantir la participació i la coordinació dels dife-
rents actors organitzats del país a favor del dret a deci-
dir, tal com estableix el Pacte Nacional pel Dret a De-
cidir, i també la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, 
i fer-los partícips de qualsevol iniciativa o proposta re-
lativa al foment de la participació en el procés cap al 
referèndum o la consulta.

c) 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 a millorar els me-
canismes de participació ciutadana.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 422/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Avantprojecte de llei de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00715/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 19, 13.11.2013, DSPC-C 248

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’Avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
promogut pel Govern de l’Estat (tram. 250-00715/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
absolut a l’Avantprojecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reque-
rir al Govern de l’Estat que no aprovi l’Avantprojecte 
de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local amb la redacció i el contingut actuals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport a tots els ajuntaments de Catalunya i trobar me-
canismes de col·laboració amb aquests per a assegurar 
la continuïtat dels serveis públics que actualment pres-
ten a llurs municipis.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

Resolució 423/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures a emprendre pel Go-
vern de la Generalitat i el 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

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 19, 13.11.2013, DSPC-C 248

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 13 de novembre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les mesures a emprendre 
pel Govern de l’Estat amb relació a les riuades del 18 
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de juny de 2013 a Aran i al Pallars Sobirà (tram. 250-
00718/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 40505).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat que emprengui, amb relació a 
les riuades del 18 de juny de 2013 a Aran i el Pallars 
Sobirà, les mesures següents: 

a) Aplicar les mesures que estableix la Llei de l’Es-
tat 14/2012, del 26 de desembre, per la qual s’aproven 
mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels in-
cendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts 
en diverses comunitats autònomes, en els àmbits des-
tinats a les zones agrícoles i ramaderes, per a recupe-
rar els espais agrícoles, les instal·lacions i les zones de 
praderia afectats per les riuades del 18 de juny.

b) Incorporar, per mitjà del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i el Programa de camins 
naturals, en els seus projectes i a curt termini, la re-
cuperació del Camin Reiau, que transcorre per la vall 
d’Aran, incidint especialment en les zones afectades.

c) Fer que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, en 
coordinació amb la Generalitat i partint dels estudis 
que aquesta ha desenvolupat recentment amb relació 
als riscos d’inundabilitat a Aran, elabori i desenvolupi 
un pla, en coordinació amb les administracions locals 
d’Aran, per a impulsar la restitució del sistema fluvial 
afectat per les riuades del passat mes de juny i millorar 
la capacitat de desguàs del riu la Garona.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre, amb relació a les riuades del 18 de juny a 
Aran i el Pallars Sobirà, les mesures següents: 

a) Continuar col·laborant en la recuperació de les in-
fraestructures, la imatge i el potencial turístic d’Aran, 
posant un èmfasi especial en la promoció de les zones 
afectades per mitjà d’accions específiques.

b) Continuar treballant pels espais agrícoles malmesos 
per les riuades per tal de recuperar el paisatge i les ac-
tivitats dels sectors ramader i agrícola, greument afec-
tats per les inundacions.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

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

1.15. MOCIONS

Moció 58/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el projecte Castor d’emmagatzematge 
de gas
Tram. 302-00090/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 21, 21.11.2013, DSPC-P 39

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el projecte Castor d’emmagatzematge 
de gas (tram. 302-00090/10), presentada per la dipu-
tada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 47314), pel Grup Mixt (reg. 
47385), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 47388) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 47389).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en tant que Administració i part interessada en 
el projecte Castor d’emmagatzematge de gas, i a l’em-
para dels articles 46, 132, 133 i 144 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, a:

a) Demanar al Govern de l’Estat l’aturada definitiva i 
permanent del projecte Castor d’emmagatzematge de 
gas, format per tres infraestructures: el magatzem de 
gas que aprofita l’antic jaciment petrolífer, situat vint 
quilòmetres mar endins; el gasoducte de trenta quilò-
metres (vint-i-dos pel subsòl marí i vuit per terra), i la 
planta d’operacions terrestres, si l’activitat d’injecció i 
extracció de gas no ofereix la certesa i la seguretat to-
tals que no es tornaran a produir terratrèmols de mag-
nitud igual o superior als que s’han produït.

b) Demanar al Govern de l’Estat que el desmantella-
ment del projecte, en el cas que es produeixi, complei-
xi totes les garanties i tots els requeriments de segu-
retat i ambientals i inclogui un pla de restauració amb 
un calendari que compti amb la participació de la Ge-
neralitat.

c) Demanar al Govern de l’Estat que utilitzi tots els 
mecanismes tècnics, polítics i jurídics per a conèixer 
i aclarir les causes concretes que han portat al final 
de la concessió, depurar les responsabilitats tècniques 
i polítiques i impulsar les accions necessàries per tal 



25 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 197

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

que no s’hagi de pagar amb diner públic el valor net o 
residual de les instal·lacions.

d) Demanar al Govern de l’Estat que insti el Banc Eu-
ropeu d’Inversions a portar a terme una investigació 
sobre la tramitació i els continguts del projecte Castor 
i avaluï si hi ha hagut deficiències, manca de transpa-
rència i manca d’adequació a les directives europees.

e) Demanar al Govern de l’Estat que insti la Comis-
sió Europea a verificar que no s’han produït activitats 
incompatibles per part de les empreses que hi estaven 
obligades d’acord amb la Directiva 2009/73/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, del 13 de juliol de 
2009, sobre normes comunes per al mercat interior de 
gas natural.

f) Demanar al Govern de l’Estat i a l’empresa promo-
tora del projecte Castor que consideri els ajuntaments 
d’Alcanar, Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, la Sé-
nia i altres municipis catalans afectats pels terratrè-
mols, i també la Plataforma Ciutadana en Defensa de 
les Terres del Sénia, part interessada en el procedi-
ment, amb l’objectiu de garantir la màxima informa-
ció i transparència.

g) Personar-se com a part interessada en l’expedient 
seguit amb relació al projecte Castor i en la seva re-
visió i resolució, en defensa dels interessos socials, 
ambientals i de seguretat dels ciutadans dels territoris 
afectats. I, així mateix, l’insta a donar tot el suport le-
gal necessari als municipis afectats perquè puguin de-
fensar llurs interessos legítims davant l’empresa pro-
motora del projecte Castor, el Govern de l’Estat i les 
institucions europees.

h) Demanar al Govern de l’Estat i al Consell de Segu-
retat Nuclear el compliment de les instruccions tècni-
ques de protecció sísmica de les centrals nuclears de 
Catalunya, recollides al Pla de protecció sísmica de les 
nuclears, elaborat d’acord amb els requeriments que la 
Unió Europea va establir arran de l’accident de la cen-
tral japonesa de Fukushima.

i) Demanar al Govern de l’Estat que faci públic, tan 
bon punt estigui enllestit, l’informe tècnic definitiu 
elaborat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya so-
bre la relació entre la injecció de gas del projecte Cas-
tor i els centenars de terratrèmols ocorreguts a la zona.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Moció 59/X del Parlament de Catalunya, so-
bre política cultural
Tram. 302-00092/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 21, 21.11.2013, DSPC-P 39

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre política cultural (tram. 302-00092/10), 
presentada pel diputat Joan Ignasi Elena Garcia, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 47238), 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 47342), pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 47352), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 47387) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 47399).

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) Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Parlament el projecte funcional, 
la missió, els continguts, els objectius, les funcions, els 
eixos estratègics, la memòria econòmica, l’organigra-
ma i els pressupostos de l’Agència Catalana del Patri-
moni Cultural, i garantir que els seus directius seran 
seleccionats en processos de lliure concurrència.

b) Treballar segons els principis del codi de bones 
pràctiques, garantint l’autonomia de les institucions 
culturals, i no contractar cap directiu en cap de les ins-
titucions en què la Generalitat participa directament o 
indirectament sense un concurs públic que garanteixi 
els criteris de capacitat i mèrit en l’elecció.

c) Prioritzar els serveis propis respecte a la contrac-
tació externa en tots els informes, estudis i plans di-
rectors que depenguin del Departament de Cultura. 
Aquest criteri s’ha de fer extensible als comissionats, 
les direccions i la programació d’equipaments i esde-
veniments puntuals o commemoratius.

d) Garantir el diàleg i la cooperació amb l’Adminis-
tració local i que la Generalitat no abandonarà de ma-
nera unilateral cap projecte amb el qual hagi adquirit 
compromisos. 

e) Garantir la veu independent del Consell Nacional de 
la Cultura i les Arts dotant-lo dels instruments i el rol 
necessaris per a complir la seva funció.

f) Impulsar la col·laboració entre el Departament de 
Cultura i el Departament d’Ensenyament amb la fina-
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litat de garantir la viabilitat dels ensenyaments artís-
tics del conjunt del territori.

g) Continuar donant suport i assessorament a les em-
preses del sector cultural perquè es puguin acollir als 
ajuts d’institucions internacionals, posant a llur servei 
tots els instruments que té la Generalitat.

h) Assessorar les empreses del sector cultural per a fa-
cilitar-los l’accés a vies alternatives de finançament, 
com l’esponsorització, el mecenatge, els patrocinis 
empresarials o les vies de finançament privat, perquè 
no depenguin totalment d’ajuts públics i amb la finali-
tat de garantir més autonomia en els criteris d’assigna-
ció i execució de projectes culturals.

i) Iniciar la tramitació de legislació en matèria de me-
cenatge i patrocini en el marc de les competències de 
la Generalitat i cercar noves fórmules per a augmentar 
les aportacions privades a l’àmbit de la cultura.

j) Garantir que la distribució dels recursos derivats de 
l’eventual tribut a les operadores de telecomunicacions 
per a finançar la producció audiovisual es faci amb la 
participació vinculant del sector industrial i del teixit 
associatiu.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Moció 60/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00094/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 21, 21.11.2013, DSPC-P 39

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la renda mínima d’inserció (tram. 
302-00094/10), presentada pel diputat Oriol Amorós 
i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 47237), pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 47313) i pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 47350).

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) Presentar durant el 2014 una nova llei de reforma de 
la renda mínima d’inserció (RMI) amb els objectius 
següents: 

1r. Establir el dret subjectiu a la inserció social i labo-
ral i a disposar d’uns ingressos mínims imprescindi-
bles per a la subsistència bàsica.

2n. Fixar un horitzó de recuperació de la universalitat 
de la prestació per a les persones que compleixin els 
requisits que estableixi la llei.

3r. Modificar els requisits per a ésser titular del dret 
i beneficiari en els nous perfils d’exclusió, tenint en 
compte que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i 
variable. A aquest efecte, cal valorar, entre altres as-
pectes, les necessitats de cada sol·licitant, la presència 
d’infants a la llar, les possibilitats de reinserció i el ni-
vell de renda familiar.

4t. Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de 
la Generalitat orientades a la integració social i labo-
ral, definir les relacions de complementarietat i sub-
sidiarietat entre les diverses prestacions, i incloure-hi 
prestacions econòmiques i no econòmiques.

5è. Simplificar la gestió administrativa de les políti-
ques de prestacions orientades a la integració social i 
laboral i avaluar la idoneïtat de la creació d’un òrgan 
únic gestor del conjunt de polítiques públiques de les 
dites prestacions.

6è. Treballar sota el principi d’inclusió social per mit-
jà del treball, orientant el conjunt d’actuacions per a 
la inserció social i laboral a la ciutadania activa i a 
la plena autonomia personal, i prioritzant, per aquest 
ordre, la inserció laboral ordinària, la inserció labo-
ral incentivada i l’activitat d’interès social, per mitjà de 
la participació comunitària, amb activitats formatives 
per al desenvolupament de la persona i l’enfortiment 
de la cohesió social.

7è. Incloure en la població de referència les persones 
d’entre divuit i vint-i-cinc anys que no tenen ingressos 
familiars, amb contraprestació de formació o d’activi-
tat d’utilitat social.

8è. Ampliar el conjunt d’actuacions més enllà del límit 
actual de seixanta mesos.

b) Comptar amb la participació de tots els actors soci-
als de la comissió de seguiment de la RMI en el pro-
cés d’elaboració de la reforma legal de la RMI i, amb 
aquesta finalitat, convocar el primer trimestre del 2014 
una reunió amb els integrants de la dita comissió de 
seguiment per a avaluar la marxa del programa, mi-
llores en la gestió i els objectius i el calendari de la 
reforma de la llei.

c) Aportar la dotació extraordinària que calgui per a 
resoldre tots els expedients aprovats que estan pen-
dents d’accedir al programa de la RMI el 2013.

d) Garantir que el Programa Treball i Formació adre-
çat a desocupats perceptors de la RMI, regulat per 
mitjà de l’Ordre EMO/281/2013, de l’11 de novembre, 
que ja té la convocatòria oberta, ampliï la dotació eco-
nòmica per a garantir l’accés a vuit-centes persones el 
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2013 i asseguri que els beneficiaris es reincorporin a 
tots els efectes al programa de RMI de manera auto-
màtica una vegada finalitzat el Programa de Treball i 
Formació si no han aconseguit la inserció laboral.

e) Avaluar el resultat del primer programa de forma-
ció i inserció una vegada hagi conclòs el primer torn 
de beneficiaris i, amb les millores pertinents, presen-
tar-ne una segona convocatòria per a un mínim de 
1.500 beneficiaris durant el 2014.

f) Incrementar en 43 milions d’euros els recursos des-
tinats a la RMI en els pressupostos del 2014. Amb 
aquests recursos, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
ha d’adaptar els seus programes d’orientació i inser-
ció laboral a les característiques dels beneficiaris de 
la RMI per a diagnosticar-ne l’ocupabilitat, fixant-se 
com a objectiu valorar un mínim de cinc mil benefi-
ciaris el 2014, i el Govern ha de fer les actuacions se-
güents: 

1a. Incrementar el nombre de beneficiaris.

2a. Fer efectiva la prestació a totes les persones amb la 
prestació aprovada i en llista d’espera.

3a. Gestionar els pagaments endarrerits per a redu-
ir-los i eliminar-los de manera progressiva.

4a. Reforçar els ajuts en forma de complement sala-
rial als beneficiaris de la RMI inserits per empreses 
d’inserció.

5a. Establir un programa de xoc per a intensificar les 
actuacions d’inserció sociolaboral de les persones que 
s’acosten als seixanta mesos de percepció de la pres-
tació.

g) Negociar amb el Govern de l’Estat que estableixi 
una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat 
Social per a tots els llocs de treball creats en empreses 
d’inserció per a persones amb risc d’exclusió social be-
neficiàries de la RMI.

h) Emprendre durant el 2014 les següents mesures de 
millorament de la gestió de la RMI: 

1a. Elaborar un mapa del conjunt de polítiques públi-
ques sociolaborals que inclouen una prestació econò-
mica.

2a. Avaluar la idoneïtat d’establir un únic òrgan gestor 
de les prestacions de la RMI.

3a. Garantir la recuperació del dret a la prestació de la 
RMI una vegada hagi finalitzat la contractació laboral 
que va originar la suspensió temporal.

4a. Revisar el sistema d’indicadors, valoració, control i 
avaluació de resultats del programa de la RMI, i fer-ne 
públics periòdicament els resultats.

5a. Revisar periòdicament les condicions dels titulars 
de la RMI per a saber si són possibles beneficiaris de 
prestacions no contributives, prestacions per discapa-
citat o qualsevol altre tipus de prestació.

6a. Ordenar i unificar totes les convocatòries d’ajuts 
per a les entitats socials d’inserció sociolaboral que 
presten serveis d’orientació, formació i intermedia-
ció laboral a l’empresa ordinària dirigits a persones 
amb risc d’exclusió social, i avançar en la possibilitat 
d’establir convenis amb totes aquestes entitats a partir 
d’aquesta unificació i treballant una part en bestreta i 
l’altra per resultats.

7a. Coordinar les actuacions dels agents que interve-
nen en els plans individualitzats d’inserció per mitjà 
d’un sistema d’informació únic que permeti un segui-
ment personalitzat.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

Moció 61/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la mediació del Govern en els expedients 
de regulació d’ocupació de dues empreses i 
sobre mesures tributàries per a joves i deso-
cupats de llarga durada i l’accés al crèdit de 
les petites empreses i les famílies
Tram. 302-00095/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 21, 21.11.2013, DSPC-P 39

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures per a fomentar la creació 
i la consolidació d’empreses (tram. 302-00095/10), 
presentada per la diputada Inés Arrimadas García, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
47312), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 47343), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 47386) i pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 47398).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’expedi-
ent de tancament de l’empresa SCA Converting, a Me-
diona (Alt Penedès): 

a) Dóna suport als treballadors de l’empresa en llur 
reivindicació davant el risc de perdre cent cinquanta 
llocs de treball de la planta de Mediona.

b) Insta el Govern, com a autoritat laboral i industri-
al de Catalunya, a exercir el grau màxim de mediació 



25 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 197

1.20. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 21

perquè l’empresa elabori un pla industrial que permeti 
la viabilitat futura de la planta de Mediona i també el 
manteniment dels llocs de treball.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’expedi-
ent de tancament de la planta de Sabadell (Vallès Oc-
cidental) de l’empresa Johnson Controls Manufactory: 

a) Insta el Govern a fer la mediació com a autoritat 
laboral per a minimitzar els efectes de l’expedient de 
regulació d’ocupació que afecta els cent vint-i-cinc tre-
balladors de la planta de Sabadell.

b) Exercir, com a autoritat laboral i industrial de Ca-
talunya, el grau màxim de mediació perquè l’empresa 
elabori un pla industrial que permeti la viabilitat fu-
tura de la planta i també el manteniment dels llocs de 
treball.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat que prengui les mesures tri-
butàries necessàries per a permetre deduccions fiscals 
o bonificacions d’un mínim d’un setanta-cinc per cent 
en les noves altes d’autònoms per a joves i persones 
en situació de desocupació de llarga durada, durant un 
període mínim de tres anys.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a de-
manar al Govern de l’Estat que prengui mesures per 
a evitar que la compra de deute públic per part de les 
entitats financeres privades perjudiqui l’accés al crèdit 
de les petites empreses i les famílies.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge i el reallot-
jament de famílies desnonades
Tram. 300-00103/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclu-
siva
Tram. 300-00104/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat pública
Tram. 300-00105/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Interpel·lació al Govern sobre la convoca-
tòria d’un referèndum sobre la secessió de 
Catalunya sense l’autorització del Govern de 
l’Estat i de les Corts Generals
Tram. 300-00106/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania 
energètica
Tram. 300-00107/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
econòmiques i financeres amb l’Estat
Tram. 300-00108/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Interpel·lació al Govern sobre la promoció 
turística de Catalunya
Tram. 300-00109/10

Substanciació

Sessió núm. 21, tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
relativa a la Cimera Social Tripartida per al 
Creixement i l’Ocupació
Tram. 295-00113/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 94/62/CE, relativa als 
envasos i residus d’envasos, per a reduir el 
consum de bosses de plàstic
Tram. 295-00116/10

Coneixement de la proposta

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

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels horaris d’atenció continuada als cen-
tres d’atenció primària de Caldes de Mont-
bui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Cruïlla, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00337/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Garriga
Tram. 250-00338/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Joan Mirambell i Folch, de Caldes de Mont-
bui
Tram. 250-00339/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.
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Proposta de resolució sobre les negociaci-
ons per al nou conveni de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre el servei d’ur-
gències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre el servei d’ur-
gències nocturnes del CAP La Cruïlla, de 
Lliçà d’Amunt, i del CAP Joan Mirambell i 
Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe epidemiològic relatiu als riscos 
derivats de les activitats d’Ercros a Flix (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
el manteniment de serveis mèdics de guàr-
dia i nocturns a Blanes, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar
Tram. 250-00391/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del programa de consultoria i suport a la 
xarxa de salut mental comunitària a l’atenció 
primària
Tram. 250-00423/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 255.

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de P3 a l’Escola Gironella, de Girone-
lla, per al curs 2013-2014
Tram. 250-00586/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 14, tinguda el 14.11.2013, DSPC-
C 258.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la dotació pressupostària de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a evi-
tar l’aplicació de l’expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 250-00596/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 248.
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Proposta de resolució sobre les obres per a 
garantir la seguretat de l’edifici de l’Escola 
Montseny, de Mollet del Vallès
Tram. 250-00600/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 14.11.2013, DSPC-
C 258.

Proposta de resolució sobre la retirada dels 
centres d’ensenyament dels símbols i les 
banderes no previstes en l’ordenament jurí-
dic
Tram. 250-00602/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 14, tinguda el 14.11.2013, DSPC-
C 258.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 248.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 248.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 19, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 248.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 248.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut i les relaci-
ons amb els proveïdors del sistema sanitari
Tram. 302-00091/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 21, 
tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els pressupostos de la Generali-
tat per al 2013
Tram. 302-00093/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 21, 
tinguda el 21.11.2013, DSPC-P 39.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia
Tram. 202-00035/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CBFI, 09.09.2013

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i Grup Mixt

Proposta de compareixença d’Eugeni Rodríguez Jimé-
nez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya i de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00331/10)

Proposta de compareixença de Catalina Pallàs Picó, 
presidenta de Famílies de Lesbianes i Gais, amb rela-
ció a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00332/10)

Proposta de compareixença de Joaquim Roqueta Ma-
nén, secretari general de la Coordinadora LGTB i pre-
sident de Gais Positius, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 352-00333/10)

Proposta de compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, pre-
sident del Casal Lambda, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexu-
als i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-00334/10)

Proposta de compareixença de Joana López Roldán, 
Associació de Transsexuals de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00335/10)

Proposta de compareixença d’Elena Longares, coor-
dinadora de Lesbianes a Catalunya, amb relació a la 

Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00336/10)

Proposta de compareixença de Miquel Reverte i Ma-
riné, president d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i 
Transsexuals del Camp de Tarragona, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00337/10)

Proposta de compareixença de Pau Gálvez, del Con-
sell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bi-
sexuals de Girona, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 352-00338/10)

Proposta de compareixença de José Mellinas Gil, de 
l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 352-00339/10)

Proposta de compareixença de Francesc Jaurena, Rosa 
Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, 
responsables de la redacció de les bases de la llei de la 
VIII legislatura, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia (tram. 352-00340/10)

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i 
Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 352-00341/10)

Proposta de compareixença de Joan Pujol Tarrés, res-
ponsable de l’estudi «Aproximació a la situació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les per-
sones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 352-00342/10)

Proposta de compareixença de Jesús Generelo, direc-
tor de la investigació «Acoso escolar homofóbico y ri-
esgo de suicidio en adolescentes y jóvenes» i secreta-
ri general de la Federación Española Lesbiana, Gay, 
Transexual y Bisexual, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 352-00343/10)

Proposta de compareixença de Rocío Rubio, intendent 
dels Mossos d’Esquadra, participant en la redacció i 
realització dels protocols contra l’homofòbia de la Po-
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licia de la Generalitat de Catalunya. Mossos d’Esqua-
dra, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 352-00344/10)

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

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Entitat Tal com Som d’Osona amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-00345/10)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Agui-
lar García, fiscal coordinador del Servei de Delictes 
d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 352-00346/10)

Proposta de compareixença de Màrius Garcia Andra-
de, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 352-00347/10)

Proposta de compareixença de Carmen Parra Rodrí-
guez, membre de l’Observatori Català de la Família, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les per-
sones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 352-00348/10)

Proposta de compareixença de Carles Enric Floren-
sa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 352-00349/10)

Proposta de compareixença d’Enric Vidal Rodà, pro-
fessor de la Facultat d’Educació de la Universitat In-
ternacional de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexu-
als i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-00350/10)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes amb rela-
ció a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00351/10)

Proposta de compareixença d’Estel·la Pareja, directo-
ra de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-

ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
352-00(tram. 352/10)

Proposta de compareixença d’Àngels Mataró, directo-
ra general de l’Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya (ANUE), amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 352-00353/10)

Proposta de compareixença de Fernando Fuster-Fabra, 
en representació de Gay Sitges Link, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-00354/10)

Proposta de compareixença de Rafael Muñoz, presi-
dent de Stop Sida, amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 352-00355/10)

Proposta de compareixença de Jacques Schoofs, presi-
dent de Panteres Grogues, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexu-
als i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-00356/10)

Proposta de compareixença de Gemma Sánchez, en 
representació d’Assessorament, Counselling, Orien-
tació i Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i 
Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia (tram. 352-00357/10)

Proposta de compareixença de Francesc Torralba Ro-
selló, pedagog, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia (tram. 352-00358/10)

Proposta de compareixença de Joan Igual, president 
de l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Les-
bianes, amb relació a la Proposició de llei de drets de 
les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 352-00359/10)

Proposta de compareixença d’Albert Arcarons, en re-
presentació de l’Associació de Pares i Mares de Gais i 
Lesbianes, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 352-00360/10)

Proposta de compareixença de Santos Fèlix, exvice-
president del Consell Nacional de Lesbianes, Gais i 
Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00361/10)
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Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Sònia López, represen-
tant de la Unió General de Treballadors, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 352-
00362/10)

Proposta de compareixença de Ricardo de la Rosa, 
advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 352-00363/10)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Rafael Moral Escu-
dero, secretari general de la Confederació Espanyola 
d’Associacions de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Trans-
sexuals (Colegas), amb relació a la Proposició de llei 
de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 352-00364/10)

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

29.10.2013, DSPC-C 230

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’Eugeni Rodríguez Jiménez, porta-
veu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya i de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00221/10)

Compareixença de Catalina Pallàs Picó, presidenta de 
Famílies de Lesbianes i Gais, amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00222/10)

Compareixença de Joaquim Roqueta Manén, secretari 
general de la Coordinadora LGTB i president de Gais 
Positius, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00223/10)

Compareixença d’Emilio Ruiz Pérez, president del 
Casal Lambda, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia (tram. 353-00224/10)

Compareixença de Joana López Roldán, de l’Associ-
ació de Transsexuals de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00225/10)

Compareixença d’Elena Longares, coordinadora de 
Lesbianes a Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 353-00226/10)

Compareixença de Miquel Reverte i Mariné, president 
d’H20 Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals del 
Camp de Tarragona, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 353-00227/10)

Compareixença de Pau Gálvez, del Consell Municipal 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Giro-
na, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00228/10)

Compareixença de José Mellinas Gil, de l’Associa-
ció de Mares i Pares de Gais i Lesbianes de Catalu-
nya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00229/10)

Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, 
Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, respon-
sables de la redacció de les bases de la llei de la VIII 
legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00230/10)

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coor-
dinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació 
de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00231/10)

Compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsable de 
l’estudi «Aproximació a la situació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya», amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00232/10)

Compareixença de Jesús Generelo, director de la in-
vestigació «Acoso escolar homofóbico y riesgo de sui-
cidio en adolescentes y jóvenes» i secretari general de 
la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y 
Bisexual, amb relació a la Proposició de llei de drets 
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de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00233/10)

Compareixença de Rocío Rubio, intendent dels Mos-
sos d’Esquadra, participant en la redacció i realització 
dels protocols contra l’homofòbia de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00234/10)

Compareixença d’una representació de l’entitat Tal 
com Som, d’Osona, amb relació a la Proposició de 
llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals 
i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la les-
bofòbia i la transfòbia (tram. 353-00235/10)

Compareixença de Màrius Garcia Andrade, juris-
ta, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00236/10)

Compareixença de Carmen Parra Rodríguez, membre 
de l’Observatori Català de la Família, amb relació a 
la Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00237/10)

Compareixença de Carles Enric Florensa, director de 
l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00238/10)

Compareixença d’Enric Vidal Rodà, professor de la 
Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-
als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00239/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Cristiana de Gais i Lesbianes amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00240/10)

Compareixença d’Estel·la Pareja, directora de la Co-
missió Catalana d’Ajuda al Refugiat, amb relació a la 
Proposició de llei de drets de les persones gais, les-
bianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-
00241/10)

Compareixença d’Àngels Mataró, directora general 
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya 
(ANUE), amb relació a la Proposició de llei de drets 
de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexu-

als i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia (tram. 353-00242/10)

Compareixença de Fernando Fuster-Fabra, en repre-
sentació de Gay Sitges Link, amb relació a la Propo-
sició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00243/10)

Compareixença de Rafael Muñoz, president de Stop 
Sida, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00244/10)

Compareixença de Jacques Schoofs, president de Pan-
teres Grogues, amb relació a la Proposició de llei de 
drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
sexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia 
i la transfòbia (tram. 353-00245/10)

Compareixença de Gemma Sánchez, en representació 
d’Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos 
per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00246/10)

Compareixença de Francesc Torralba Roselló, peda-
gog, amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00247/10)

Compareixença de Joan Igual, president de l’Associa-
ció Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00248/10)

Compareixença d’Albert Arcarons, en representació 
de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, 
amb relació a la Proposició de llei de drets de les per-
sones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00249/10)

Compareixença de Santos Fèlix, exvicepresident del 
Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones 
Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexu-
als i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00250/10)

Compareixença de Sònia López, representant de la 
Unió General de Treballadors, amb relació a la Pro-
posició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, 
bisexuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofò-
bia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 353-00251/10)

Compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de drets de les persones 
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gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (tram. 
353-00252/10)

Compareixença de Rafael Moral Escudero, secretari 
general de la Confederació Espanyola d’Associacions 
de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (Cole-
gas), amb relació a la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia (tram. 353-00253/10)

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 46294 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46294)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir intervenint en aquells procediments 
judicials que tenen per objecte aquells casos en què 
els/les agents del Cos de Mossos d’Esquadra pateixen 
qualsevol agressió en el compliment del seu servei als 
ciutadans.»

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

Esmenes presentades
Reg. 45139 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 45139)

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

«[...] un pla de treball d’avaluació i planificació dels 
mitjans aeris dels Mossos d’Esquadra que, inclogui, 
entre altres actuacions: 

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]».

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una fundació del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00746/10

Esmenes presentades
Reg. 46293 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46293)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, per mitjà del Departament d’In-
terior, un grup de treball tenint en compte la represen-
tació sindical de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, per a valorar la constitució d’una fundació 
del Cos de Mossos d’Esquadra i definir-ne l’objecte, la 
composició dels òrgans de govern i el finançament.»
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Proposta de resolució sobre l’assump-
ció i l’aplicació dels continguts del Decret 
246/2008, de regulació de la situació admi-
nistrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00747/10

Esmenes presentades
Reg. 46287 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46287)

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 fer el seguiment de les polítiques de sego-
na activitat d’acord amb els continguts del Decret 
246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situ-
ació administrativa especial de segona activitat en el 
Cos de Mossos d’Esquadra i a complir els punts pen-
dents d’aplicar.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46289 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46289)

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

Del punt 1

«1. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parla-
ment un informe d’avaluació de l’aplicació del progra-
ma operatiu específic “Món rural”. L’informe haurà 
d’indicar, els delictes i faltes comesos en l’àmbit rural 
durant l’any, 2012 i 2013, desglossats per tipus delictiu, 
regions policials i àrees bàsiques policials, amb una 
atenció especial en les explotacions agropecuàries, i 
d’altra banda els indicadors d’activitat policial i els in-
dicadors de resultat de les accions policials desenvolu-
pades en l’àmbit rural. Tanmateix, es donarà compte 
dels resultats del POE Món Rural i les accions poli-
cials realitzades en aquest àmbit a la conca del Tor-
dera.» 

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

Del punt 2

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

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

Del punt 3

«3. Continuar amb l’avaluació dels recursos humans i 
materials, els serveis policials i els plans operatius dels 
Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat en l’àm-
bit rural, així com els resultats obtinguts en l’aplicació 
del programa operatiu específic Món Rural.»

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

Del punt 6

«6. Continuar desenvolupant els mecanismes de col-
laboració amb els agents de seguretat privada i amb 
els ciutadans per a contribuir a millorar la seguretat en 
l’àmbit rural.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46290 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46290)

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

Del punt 2

«2. Insta el Govern de l’Estat a actuar amb la màxima 
diligència per tal d’evitar qualsevol actuació de caràc-
ter antidemocràtic i violent.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Insta al Govern de la Generalitat a exercir les ac-
cions legals que correspongui contra els presumptes 
responsables dels esmentats fets violents i per recla-
mar les indemnitzacions que correspongui pels danys 
causats. Tanmateix, a revisar les mesures de seguretat 
del Centre Cultural Blanquerna i d’altres instal·lacions 
per evitar que actes com el referit es pugui tornar a 
produir i establir un pla d’acció en funció de l’auditoria 
de seguretat realitzada.»

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

Del punt 4

«4. Insta el Govern de l’Estat a fer les modificacions 
oportunes del Codi Penal amb l’objectiu d’incloure com 
a delicte la banalització del nazisme i de l’holocaust i 
l’ús de simbologia franquista i preconstitucional.»

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

Esmenes presentades
Reg. 45138; 46288 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 45138)

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

Del punt 2

«2. Garantir que en els Parcs de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya hi haurà la dotació mínima [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46288)

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint que en els parcs de bombers 
de tot Catalunya hi haurà la dotació mínima que pre-
veuen els protocols del Departament d’Interior per tal 
de garantir la seguretat dels ciutadans i dels bombers.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46292 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46292)

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

Del punt 1

«1. Continuar treballant en la línia d’evitar o disminu-
ir les sostraccions de telèfons mòbils i dispositius si-
milars, en zones d’incidència elevada localitzada com 
poden ser en discoteques, centres d’oci, concerts i fes-
tes públiques o esdeveniments amb gran afluència de 
gent, en especial a adolescents i joves.» 

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

Del punt 2

«2. Continuar amb les línies d’investigació que condu-
eixen a esbrinar quin és el destí dels aparells robats i si 
existeixen xarxes que hi trafiquin.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Proporcionar als adolescents i joves consells i in-
formacions que els hi puguin ser d’utilitat per evitar 
els robatoris i furts dels dispositius mòbils en disco-
teques, centres d’oci, concerts o esdeveniments amb 
gran afluència de gent.»
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00752/10

Esmenes presentades
Reg. 42223; 45685; 46285 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 42223)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a: 

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

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Del punt 2

«2. Garantir a través del contracte de centre la sufici-
ència financera anual per la continuïtat de la cartera 
de serveis actuals i el seu increment del futur, el que 
implica destinar a l’Hospital de Viladecans un pressu-
post anual mínim idèntic al pressupost de l’any 2010; 
així com la capacitat futura d’assolir la demanda total 
assistencial del territori (mèdica i quirúrgica).»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

Del punt 3

«3. Planificar amb els professionals el Pla funcional 
del nou Hospital, tenint en compte el projecte d’ampli-
ació de l’Hospital de Viladecans tal com va ser redac-
tat i previst a l’any 2008; i tenir-ho enllestit abans de 
l’estiu de 2014.»

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP de Ciutadans

Del punt 4

«4. Habilitar la partida necessària en el proper pres-
supost de la Generalitat per a la redacció definitiva 
del projecte executiu de l’Hospital de Viladecans, que 
adapti les necessitats fixades pel Pla Funcional i les ac-
tuals necessitats del territori.»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP de Ciutadans

Del punt 5

«5. Mentre no es faci l’ampliació, mantenir, com a mí-
nim, l’activitat actual d’ingressos convencionals mèdi-
cs i quirúrgics en tots els nivells de complexitat actual 
(hospitalitzacions 8.000/any) i recuperar l’activitat ara 
en altres centres (unes 1.500 hospitalitzacions anuals) 
que poden tornar al propi Hospital de Viladecans l’any 
2014 i 2015, tot assignant els recursos necessaris que 
ara s’estan derivant a altres centres.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP de Ciutadans

Del punt 7

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

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP de Ciutadans

Del punt 8

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

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Del punt 9

«9. Donar informació a les associacions de veïns, mo-
viments i plataformes dels municipis que tenen com a 
referència l’Hospital de Viladecans per tancar les in-
certeses sobre la continuïtat d’aquest com a hospital 
general bàsic de referència de nivell II de complexitat.»
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Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 45685)

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt (1)

Del punt 1

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

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt (2)

Del punt 2

«2. Garantir a través del contracte de centre la sufici-
ència financera anual per la continuïtat de la cartera 
de serveis actuals i el seu increment del futur, el qual 
implica destinar a l’Hospital de Viladecans un pressu-
post anual mínim idèntic al pressupost de l’any 2010; 
així com la capacitat futura d’assolir la demanda total 
assistencial del territori (mèdica i quirúrgica).»

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt (3)

Del punt 3

«3. Planificar amb els professionals el Pla Funcional 
del nou Hospital, tenint en compte el projecte d’ampli-
ació de l’Hospital de Viladecans tal i com va ser re-
dactat i previst l’any 2008 i tenir-ho enllestit abans de 
l’estiu de 2014.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
Grup Mixt (4)

Del punt 4

«4. Habilitar la partida necessària en el proper pres-
supost de la Generalitat per a la redacció definitiva 
del projecte executiu de l’Hospital de Viladecans, que 
adapti les necessitats fixades pel Pla Funcional i les ac-
tuals necessitats del territori.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
Grup Mixt (5)

Del punt 5

«5. Mentre no es faci l’ampliació, mantenir, com a mí-
nim, l’activitat actual d’ingressos convencionals mèdi-
cs i quirúrgics en tots els nivells de complexitat actual 
(hospitalitzacions 8.000/any) i recuperar l’activitat ara 
en altres centres (unes 1.500 hospitalitzacions anuals) 
que poden tornar al propi Hospital de Viladecans l’any 

2014 i 2015, tot assignant els recursos necessaris que 
ara s’estan derivant a altres centres.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
Grup Mixt (6)

Del punt 7

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

7 Esmena núm. 7
D’addició
Grup Mixt (7)

Del punt 8

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

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
Grup Mixt (8)

Del punt 9

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46285)

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

Del punt 2

«2. En funció de les disponibilitats pressupostàries i 
dels criteris de contractació d’activitat dels hospitals 
d’aguts, garantir a través del contracte de centre la su-
ficiència financera anual per la continuïtat de la carte-
ra de serveis actuals i el seu increment del futur; així 
com la capacitat futura d’assolir la demanda total as-
sistencial del territori (mèdica i quirúrgica).»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3

«3. Elaborar el Pla director del nou Hospital i tenir-ho 
enllestit abans de l’estiu de 2014.»

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

Del punt 5

«5. Mantenir l’activitat de l’hospital i, d’acord amb la 
planificació dels serveis per a l’any 2014, analitzar la 
possibilitat d’incrementar-la.»

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

De l’apartat 7

«7. Planificar dins el període 2015-2018 la realització i 
l’execució del projecte de l’ampliació del nou l’Hospi-
tal de Viladecans, per garantir l’adequada prestació de 
la cartera de serveis i la. L’ampliació hauria de garantir 
la total cobertura de les necessitats de la població de 
referència.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió (5)

De l’apartat 10

«10. Valorar la ràtio metge-pacient de cadascun dels 
centres de salut de Castelldefels, Gavà, Viladecans, 
Begues i Sant Climent, així com les llistes d’espera de 
l’Hospital de Viladecans, dels centres d’atenció primà-
ria i del centre d’especialitats, i dotar-los dels recursos 
humans facultatius i materials necessaris per cobrir 
les possibles deficiències dels centres indicats, en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46281 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46281)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a comprometre’s, en col·laboració amb 
l’ajuntament de Deltebre, a fer un seguiment acurat de 
l’execució dels plans parcials Riumar IV-I i Riumar III, 
per tal que es respectin escrupolosament tant el plane-
jament territorial i urbanístic vigent com els condici-
onants mediambientals, d’inundabilitat i de canvi cli-
màtic que s’han establert.»

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

Esmenes presentades
Reg. 45136; 46280 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 45136)

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

Del punt 1

«1. Tornar a la plantilla de cinc pediatres, amb el Pla 
Integral d’Urgències de Catalunya, del CAP Canaletes 
de Cerdanyola del Vallès».
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46280)

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

Dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir les ràtios de nens per pediatre de 
l’EAP Canaletes dins les recomanacions del Departa-
ment de Salut.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46291 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46291)

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

De la lletra b

«b) Que, en el supòsit que no hagin estat comunica-
des aquestes concentracions davant de l’Ajuntament, 
es determini si procedeix aplicar el procediment admi-
nistratiu sancionador.»

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

De la lletra c

«c) Continuar amb les mesures preventives necessàri-
es per evitar que, en un futur, es pugui tornar a trencar 
el precinte i ocupar el local de l’avinguda Badalona de 
Mollet del Vallès.»

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

Esmenes presentades
Reg. 46246; 46279 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 46246)

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

Del punt 1

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

1. Consultar i valorar conjuntament amb l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat el servei d’atenció continu-
ada i urgent per a la població de l’àrea d’influència de 
Sant Feliu de Llobregat.»

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

Del punt 2

«2. Donar compliment al projecte d’ampliació del 
CAP El Pla per ubicar-hi els especialistes del servei 
de diagnòstic per la imatge i el servei de salut mental.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46279)

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

Del punt 1

«1. Garantir l’atenció continuada i urgent a la pobla-
ció de Sant Feliu de Llobregat amb els recursos més 
adequats a cada cas i amb la capacitat de resolució 
adient.»

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

Del punt 2

«2. Elaborar el projecte d’ampliació del CAP El Pla de 
Sant Feliu de Llobregat per traslladar i ubicar el servei 
de diagnòstic per la imatge i el servei del centre de sa-
lut mental d’adults.»
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Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de desdoblament del tram entre 
Montcada i Reixac i Vic de la línia 3 de ro-
dalia
Tram. 250-00762/10

Esmenes presentades
Reg. 46278 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46278)

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

Del punt 1

«1. Exigir definitivament davant del Ministeri de Fo-
ment el Projecte de Desdoblament de la línia R3, tram 
Montcada - Vic, així com la millora de la resta de la 
línia fins a les capitals del Ripollès i la Cerdanya; i 
requerir a mode de primera fase un pla de selecció i 
programació de les actuacions a escometre de forma 
prioritària, de manera que a curt termini es puguin in-
troduir millores en els serveis, exigint la consignació 
pressupostària necessària al PGE 2014 per tal d’iniciar 
les obres el més aviat possible.»

Proposta de resolució sobre la denegació a 
Oxitec de l’autorització per a alliberar mos-
ques de l’olivera transgèniques
Tram. 250-00763/10

Esmenes presentades
Reg. 46286 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 46286)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta la Comissió Ca-
talana de Bioseguretat a estudiar i avaluar l’expedi-
ent d’alliberament voluntari de mosques modificades 
genèticament de l’empresa Oxitec, considerant tots els 
informes d’avaluació de risc, la informació pública i 
la consulta al sector implicat, a la vegada que aplicant 
la normativa vigent de forma exhaustiva per tal de ga-
rantir la seguretat per a la salut humana i el medi am-
bient.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a continuar treballant per millorar l’apli-
cació de la normativa en matèria d’organismes modi-
ficats genèticament (OMG), reforçar la Comissió Ca-
talana de Bioseguretat en totes les seves funcions i fer 
una vigilància i control exhaustiva de les activitats 
amb OMG que es realitzen a Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 45137 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 14.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 45137)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

D’un punt 3

«3. Obrir un expedient al Director General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments Sr. Ramon Pa-
rés per haver obrat de forma imprudent i temerària en 
aquest cas».

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb rela-
ció als pobles segregats i les entitats muni-
cipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 45855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
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del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

A Catalunya l’existència de pobles agregats i entitats 
municipals descentralitzades on no hi ha cap centre 
educatiu obliga als més petits i joves d’aquests pobles 
a desplaçar-se al seu corresponent municipi per tal de 
poder fer efectiu i garantir l’accés al dret universal a 
l’educació de forma gratuïta.

Tot i que l’existència de pobles agregats i EMD’s s’es-
tén per tota Catalunya, no tots tenen els mateixos pro-
blemes i característiques. En aquelles comarques ca-
talanes on les condicions de distància dels pobles 
agregats són especialment important o on la dispersió 
de la població es major, es complica els desplaçament 
dels alumnes d’educació primària i secundària al cen-
tre educatiu que li correspon.

Tot i que el Govern ha previst atendre el menjador als 
alumnes desplaçats fora del seu propi municipi de re-
sidència i a facilitar el desplaçament de l’alumnat en 
l’educació primària i secundària obligatòria i gratuïta, 
no ho fa pels casos de desplaçament de pobles agre-
gats i EMD’s al seu corresponent municipi. Aquest fet 
representa un greuge comparatiu.

El Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, de 
14 de maig promou la discriminació entre alumnes que 
tenen garantit l’accés gratuït a l’educació primària i se-
cundària obligatòria pel fet de tenir el centre docent en 
la seva població de residència, i la resta d’alumnes que 
no disposen d’aquesta circumstància com és el cas de 
molts pobles segregats o EMD’s.

La condició d’agregats i EMD’s, deriva directament de 
la indefensió d’aquests pobles per la insuficiència de 
medis econòmics, materials i personals per gestionar 
els serveis mínims obligatoris establerts per la legisla-
ció, fet que implica de per sí una circumstància prou 
singular com perquè la realitat geogràfica d’aquests 
pobles sigui considerada una necessitat socioeconòmi-
ca suficient per motivar una acció de caràcter compen-
satori amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat 
en l’exercici del dret a l’educació.

Davant tot això, centener de pares i mares, principal-
ment de les comarques de Lleida estan demanant que 
s’ampliï l’aplicació Decret de la Generalitat de Catalu-
nya 160/1996 als alumnes de pobles agregats i EMD’s 
en determinades situacions.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a ampliar els articles 2.a del Decret de la 
Generalitat de Catalunya 160/1996, de 14 de maig, ai-

xí com l’1.a del Decret de la Generalitat de Catalunya 
161/1996, de 14 de maig per incloure el grup de criteris 
següents: 

a) no disposar d’oferta del nivell educatiu corresponent 
en el poble de residència.

b) no tenir habilitat cap pas de vianants que connecti el 
poble de residència amb el poble on s’ubiquen els cen-
tres docents del seu corresponent municipi.

c) que el poble de residència tingui una densitat demo-
gràfica de menys de 290 habitants empadronats, per a 
pal·liar la desigualtat territorial i garantir la supervi-
vència dels pobles petits.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar 
els beneficis del Decret de la Generalitat de Catalunya 
160/1996, de 14 de maig, així com el 1 a) del Decret de 
la Generalitat de Catalunya 161/1996, de 14 de maig 
als alumnes dels pobles agregats i EMD’s que com-
pleixen els criteris de l’anterior apartat.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, María José García Cue-
vas, diputades, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’oferta de pla-
ces de P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes de 
Montbui, per al curs 2015-2016 i sobre la cons-
trucció de la secció d’institut d’aquest centre
Tram. 250-00825/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 45856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

El Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad el 
mes de julio de 2013 una resolución, relativa al IE El 
Calderí, ubicado en Caldes de Montbui, en los térmi-
nos siguientes: 

1. De acuerdo con el compromiso asumido por el De-
partamento d’Ensenyament con el Ayuntamiento de 
Caldes de Montbui, iniciar las obras del nuevo edificio 
de El Calderí antes de finalizar el año 2013.
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2. Mantener, en función de la evolución demográfica 
y de los datos reales de preinscripción para los próxi-
mos cursos, la oferta de plazas de P3 a partir del curso 
2015-16.

Dicha resolución fue, en parte, acogida con entusias-
mo por la comunidad educativa de Caldes, ya que ga-
rantizaba la construcción del nuevo edificio, una infra-
estructura digna que garantizase para los alumnos de 
El Calderí los derechos educativos que consagra nues-
tro marco legal.

Sin embargo, la preocupación de esta comunidad, res-
pecto a la continuidad de un proyecto educativo que 
contribuye a garantizar una oferta pública diversa y de 
calidad en Caldes de Montbui, lejos de disiparse se ha 
agravado con la propuesta hecha por la Consellera Ri-
gau, en el sentido de suprimir la línea de P3 de cara al 
curso 2015-16.

La ubicación de El Calderí en el barrio de Bugarai 
de Caldes, el más poblado, diverso y tradicionalmen-
te más falto de servicios del municipio, ha propiciado 
una mayor vertebración social en la zona, facilitando la 
aparición de colectivos cívicos y proyectos culturales.

Los vecinos valoran el factor de proximidad, pues las 
familias y alumnos no tienen que desplazarse a otros 
centros públicos del municipio, distantes unos 2 km, 
pero también aprecian la dignificación de su barrio al 
contar con este servicio educativo, que, mediante el 
fortalecimiento del vínculo escuela-barrio, colabora a 
reducir determinados riesgos sociales que empiezan a 
apreciarse en la zona.

De hecho, desde el centro se trabaja con las familias, 
para superar el fracaso escolar y fomentar la solidari-
dad y la convivencia, una iniciativa educativa, según 
el modelo de «Comunidad de Aprendizaje», participa-
tiva, integradora y que está demostrando ser positiva 
para el barrio, y que incluso está atrayendo a alumnos 
y familias de otras zonas de Caldes u otros municipios 
cercanos.

Como consecuencia durante el último periodo de pre-
inscripciones se recibieron 34 solicitudes dentro de 
plazo establecido, y algunas más fuera de plazo, para 
25 plazas ofertadas.

Adicionalmente, la comunidad educativa ha sabido en 
estos días que los presupuestos que propone el Gobier-
no de la Generalitat para 2014 incorporan una partida 
de 380.000 euros, para iniciar la construcción de la 
sección instituto de El Calderí, pero siguen preocupa-
dos por la continuidad de este proyecto durante 2015, 
ante las evidentes limitaciones presupuestarias de la 
Generalitat para mantenimiento y construcción de los 
centros educativos comprometidos.

Propuesta de resolución

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

1. Revocar la decisión de no ofertar plazas de P3 para 
el curso 2015/16 en el centro El Calderí, garantizando, 
asimismo, la oferta para el curso 2014/15.

2. Garantizar la continuidad de la construcción de la 
sección instituto de El Calderí durante el ejercicio 2015.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i 
dels seus serveis educatius
Tram. 250-00826/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

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’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El passat 1 d’octubre l’Escola Oficial d’Idiomes inici-
ava el curs 2013-2014 a les noves instal·lacions de l’an-
tiga fàbrica Chartreuse, de Tarragona després de 20 
anys de provisionalitat d’ubicació a l’edifici de lloguer 
de la Rambla Nova.

Les gestions impulsades des del govern catalanista i 
d’esquerres amb l’avançament de 6’8 milions d’euros 
per part de de l’Ajuntament de Tarragona van perme-
tre poder realitzar les obres i l’acord amb la Generali-
tat de Catalunya suposarà què aquesta retorni els di-
ners invertits per l’Ajuntament en pagaments mensuals 
fins el 2044, pagaments què per altra part a data d’avui 
encara no han començat.

La remodelació de l’antiga fàbrica Chartreuse amb les 
obres realitzades a les tres plantes implicava què l’EOI 
podria tenir tots els equipaments educatius i pedagògics 
necessaris per a desenvolupar l’activitat docent i prestar 
uns serveis de qualitat als alumnes i el professorat què hi 
treballa, posant fi als 20 anys de precarietat i de manca 
d’equipaments. Però fa unes setmanes la Generalitat de 
Catalunya va decidir unilateralment i de forma deslle-
ial amb l’ajuntament de Tarragona i amb la mateixa EOI 
què a la planta tercera en comptes d’ubicar la biblioteca i 



25 de novembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 197

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 39

sala d’estudi del centre, traslladarien els Serveis Territo-
rials del Departament d’Economia i Coneixement.

Aquesta actuació matussera a més d’implicar un 
menyspreu cap a l’ajuntament i la ciutadania de Tar-
ragona, suposa un greuge per a l’EOI què comença 
la seva activitat en el nou equipament amb mancan-
ces importants com la biblioteca, la sala d’actes, l’aula 
d’autoaprenentatge i la sala de professor.

És una mena de burla cap a l’ajuntament de Tarragona, 
que a més d’avançar els diners de l’obra ha d’acollir 
hostes què amb els diners què s’estalvien del lloguer 
de l’edifici anterior pagaran la part corresponent que 
deuen a l’ajuntament en forma de lloguer, o sigui què 
perquè li surtin els números a la Generalitat, la comu-
nitat educativa de l’EOI de Tarragona perd i l’ajunta-
ment també. Una mostra del què entén aquest Govern 
per lleialtat institucional.

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

Proposta de resolució

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

1. Destinar la tercera planta de l’edifici de la Chartreu-
se als serveis educatius necessaris de l’Escola Ofici-
al d’Idiomes, tal i com estava previst biblioteca, sa-
la d’autoaprenentage,etc i no ubicar-hi cap altre servei 
que no estigui relacionat amb l’activitat socioeducativa 
de l’EOI.

2. Signar amb l’Ajuntament de Tarragona el contracte 
d’arrendament de l’edifici i iniciar els pagaments com-
promesos del deute amb l’Ajuntament de Tarragona.

3. Col·laborar amb l’Ajuntament de Tarragona per tal 
de trobar una nova ubicació als SSTT del Departament 
d’Economia i Coneixement, si s’escau, des de la col-
laboració interadministrativa i la lleialtat institucional.

Palau del Parlament, 12 de novembre 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 psicològica i psiquiàtri-
ca del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 46366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

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 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

Fins el mes de juny de 2013 el servei que oferia l’equip 
d’atenció Psicològica i Psiquiàtrica del CAP de la Mi-
na de Sant Adrià estava format per un equip que atenia 
pacients adults amb 1 psiquiatre, 2 psicòlegs, 1 infer-
mera i per un equip que atenia a la infància - joventut 
amb 1 psiquiatre, 1 psicòleg i 1 infermera.

Darrerament, el Departament de Salut de la Generali-
tat ha aplicat noves retallades que afecten severament 
a l’atenció psicològica i psiquiàtrica que es prestava 
al CAP de la Mina, eliminant per complet el servei 
d’atenció a la infància-joventut i reduint el d’atenció 
als adults en eliminar la figura d’un dels psicòlegs. És 
a dir, aquestes decisions fan que disminueixi en més 
d’un 50% el nombre de professionals que fins el juny 
passat atenien als pacients del CAP de la Mina als ser-
veis d’atenció Psicològica i Psiquiàtrica

Amb aquestes noves retallades el Govern de la Ge-
neralitat ha demostrat desconèixer les necessitats del 
barri de La Mina del servei d’atenció Psicològica i 
Psiquiàtrica del CAP. Encara més quan la proximitat 
d’aquest servei d’atenció Psicològica i Psiquiàtrica és 
un pilar fonamental per detectar i corregir en un inici 
el tractament de patologies.

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: 

Restablir el servei d’atenció Psicològica i Psiquiàtrica 
del CAP de la Mina de Sant Adrià al nivell que tenia 
al maig de 2013

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre les restes ar-
queològiques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan 

Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari 

Socialista, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 46408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena Garcia, portaveu a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Grup Parlamentari Socialis-
ta, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Grup Mixt, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Dolors 
Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

A principis d’aquest any 2013, i en el decurs dels treballs 
de millora de la xarxa de clavegueram i de la trama urba-
na del nucli antic, van ser localitzades importants restes 
arqueològiques a la vila de Prats de Rei (Alta Segarra, 
Anoia). Les estructures antigues i els materials associats 
van aparèixer al llarg de tota l’àrea afectada.

Atesa l’especial importància de les restes identificades 
davant del santuari de la Mare de Déu del Portal, es va 
emprendre l’excavació del conjunt de la placeta trape-
zoïdal, amb una superfície aproximada d’uns 60 m2. 
Aquests treballs, van ser promoguts per l’Ajuntament 
de Prats de Rei i la Universitat de Lleida, amb el su-
port econòmic del Departament de Cultura i de la Di-
putació de Barcelona.

El més destacat, quant a entitat arquitectònica i impor-
tància històrica, ha estat la posada al descobert d’un 
tram de muralla ibèrica excel·lentment conservat (10 
metres de longitud per 5 metres d’amplada i 4 metres 
d’alçada, aproximadament) i un fossat associat, datats, 
pel que fa al moment de la seva construcció, dins del 
període Ibèric Antic, a cavall entre finals del segle vi i 
primera meitat del segle V aC. A banda, foren recupera-
des dins d’aquesta mateixa cala altres restes igualment 
importants corresponents a l’Ibèric Final (s. iii aC)  
i a època romana (s. ii-i aC).

Les restes excavades han permès completar amb èxit 
una antiga aspiració de l’arqueologia catalana com és 
demostrar l’existència de l’oppidum ibèric que va do-
nar nom a tota la comarca de la Segarra. Aquest és un 

fet que a Catalunya s’ha donat molt poques vegades. 
La possibilitat d’adscriure una denominació històrica 
d’un lloc, coneguda per altres fonts, a un nucli de po-
blació ibèric concret és en general molt difícil. Sens 
dubte, es tracta d’un dels grans descobriments dels 
darrers anys.

Els veïns de Prats del Rei contemplen com la troballa 
d’una gran muralla de pedra pot ser del tot efímera si 
el Govern de la Generalitat compleix la seua voluntat 
de soterrar aquest jaciment argumentant falta de pres-
supost. Les entitats del territori, aplegades en la Xar-
xa Sikarra han posat sobre la taula alternatives viables 
econòmicament que permetrien gaudir del seu potenci-
al turístic, cultural, educatiu, identitari i cohesionador.

Es constata per tant que existeixen diverses solucions 
que permetrien mantenir les restes visibles i preser-
var-les alhora, amb pressupostos assumibles i la possi-
bilitat que hi hagi col·laboració econòmica de diverses 
institucions (Ajuntament, Diputació, Consell Comarcal, 
Departament de Cultura). Segons càlculs de les entitats, 
instal·lar un vidre per visualitzar la muralla no suposa un 
cost que en aquests moments sigui difícil d’assumir però 
el seu impacte tindria múltiples beneficis.

El Govern de la Generalitat té l’obligació no solament 
de salvaguardar el patrimoni, sinó de garantir-ne l’ac-
cés i gaudi a tota la ciutadania. Per tant, no resultarà 
vàlida per a la ciutadania, ni per als experts/es impli-
cats en aquest projecte, una resposta negativa del De-
partament de Cultura que argumenti que les restes no 
reuneixen condicions de museïtzació, ja que són mol-
tes les evidències i les veus científiques que indiquen 
el contrari a través de diversos informes.

Museïtzar les restes de l’Oppidum de Sikarra és del tot 
viable econòmicament, i a banda de preservar la me-
mòria històrica, repercutiria de forma molt positiva en 
els àmbits econòmic, turístic i educatiu pel potencial 
que atresora la troballa.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Descartar definitivament la possibilitat de soterrar 
les restes arqueològiques de Sikarra a Els Prats de Rei 
amb la intenció d’explotar el potencial de recerca i tu-
rística de les mateixes en un futur incert i sense con-
cretar.

2. Realitzar en el termini d’un mes des del Departa-
ment de Cultura amb la col·laboració de les administra-
cions locals, la societat civil, la Universitat de Lleida 
i dels experts involucrats amb les entitats de la Xarxa 
Sikarra, un projecte de màxims per a l’Oppidum ibèric 
de Sikarra, que inclogui un calendari per fases d’im-
plementació del projecte i que contempli com a mesu-
ra d’urgència el cobriment de les restes amb sostre de 
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vidre per tal de que puguin ser preservades i es con-
templin alhora des de l’exterior.

3. Incloure el projecte sobre l’Oppidum de Sikarra re-
alitzat pel Departament de Cultura en el termini d’un 
mes, en l’1% destinat al pressupost de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya en els pressupostos de l’any 
2014.

4. Fer les gestions pertinents per a que la conserva-
ció, museïtzació i explotació turística del jaciment de 
Sikarra, s’inclogui dins l’1% destinat a Cultura dels 
Pressupostos Generals de l’Estat Espanyol del 2014 

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2013

Joan Ignasi Elena Garcia, portaveu a la CCL del GP 
SOC; Quim Arrufat Ibáñez, portaveu a la CCL del 
Grup Mixt; Sara Vilà Galan, diputada; Dolors Camats 
Luis, portaveu, del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació 
als serveis escolars de menjador i de trans-
port
Tram. 250-00829/10

Presentació
Grup Mixt, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo,  

del Grup Parlamentari Socialista, Joan Mena Arca, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carlos Carrizosa 

Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 46700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, portaveu a la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats del Grup Parlamentari Socialista, 
Joan Mena Arca, portaveu a la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Carlos Carrizosa Torres, portaveu a la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

Atesa la demanda que ha arribat de les terres de Lleida 
i Alt Pirineu per tal que la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats aprovi una proposta de resolució el mà-
xim de consensuada possible per tots els grups parla-

mentaris sobre la modificació i ampliació dels criteris 
dels decrets de la Generalitat 160/1996 i 161/1996, de 
14 de maig amb l’objectiu de reconèixer que els fills 
i filles de les famílies que viuen en pobles agregats i 
EMD’s tinguin la condició d’alumnes de transport i 
menjador obligatoris.

Atesa la denegació de la compensació gratuïta del 
transport i menjador escolar, a diferència de com ho 
han estat essent fins ara, per part de qui ostenta la ti-
tularitat i competència dels serveis, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i de 
qui té delegada la gestió dels mateixos, els Consells 
Comarcals.

Atès que els pobles agregats i EMD’s on resideixen els 
fills i filles d’aquestes famílies no disposen de cap cen-
tre educatiu que els hi garanteixi l’accés al dret univer-
sal a l’educació de forma gratuïta i han de desplaçar-se 
forçosament fins a una altra la població del seu muni-
cipi on s’ubiquen els centres docents del seu correspo-
nent municipi.

Atès que la naturalesa i les condicions de distància dels 
pobles agregats de la província de Lleida són substan-
cialment diferents respecte dels pobles agregats de les 
zones metropolitanes, essent representatius d’una gran 
extensió del territori lleidatà amb molt poca densitat 
de població resident fixa i lligada al territori, fets que 
els fa substancialment diferents respecte de les zones 
metropolitanes, fins al punt de suposar la desaparició 
dels mateixos, davant la imposició del cost de la com-
pensació de transport i menjador escolar gratuït.

Atès que la condició d’agregats i EMD’s, deriva direc-
tament de la indefensió d’aquests pobles per la insufi-
ciència de medis econòmics, materials i personals per 
gestionar els serveis mínims obligatoris establerts per 
la legislació, fet que implica de per si mateix una cir-
cumstància prou singular com perquè la realitat geo-
gràfica d’aquests pobles sigui considerada una necessi-
tat socioeconòmica suficient per motivar una acció de 
caràcter compensatori amb l’objectiu de fer efectiu el 
principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació en 
les zones rurals que mereixen especial protecció i que 
no han de patir una penalització ni un greuge, assumint 
un cost imposat (transport i menjador escolar) per esco-
laritzar els alumnes dins de l’ensenyament obligatori.

Atès l’article 2.a del Decret de la Generalitat de Ca-
talunya 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de menjador de caràcter preceptiu, i que 
l’article 1 a) del Decret de la Generalitat de Catalunya 
161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 
escolar de transport, no garanteixen l’accés gratuït als 
i les alumnes dels pobles agregats ni EMD’s, a la vega-
da que promouen la discriminació entre alumnes que 
tenen garantit l’accés gratuït a l’educació obligatòria 
pel fet de tenir el centre docent en la seva població 
de residència, vers la resta d’alumnes que no disposen 
d’aquesta circumstància.
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Atès que la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de 
Maig, preveu evitar aquest desequilibri territorial en 
les zones rurals als efectes de garantir el dret universal 
a l’educació, i que delega dins de les competències au-
tonòmiques el garantir aquest dret universal.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

Primer. Que es modifiquin i s’ampliïn els articles 2 a) 
del Decret de la Generalitat de Catalunya 160/1996, de 
14 de maig, així com el 1 a) del Decret de la Genera-
litat de Catalunya 161/1996, de 14 de maig incloent el 
següent grup de criteris a complir conjuntament: 

1a. No disposar d’oferta educativa corresponent en el 
poble de residència.

2a. No tenir habilitat cap pas de vianants que connec-
ti el poble de residència amb el poble on s’ubiquen els 
centres docents del seu corresponent municipi.

3a. Que el poble de residència tingui una densitat de-
mogràfica de menys de 290 habitants empadronats, 
per a pal·liar la desigualtat territorial i garantir la su-
pervivència dels pobles petits.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt 
(CUP-AE); Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, porta-
veu a la CEU del GP SOC; Joan Mena Arca, portaveu 
a la CEU del GP d’ICV-EUiA; Carlos Carrizosa Tor-
res, portaveu a la CEU del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels habitatges que gestiona l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya dins del parc pú-
blic d’habitatges socials de l’Institut Català 
del Sòl
Tram. 250-00830/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 46702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu-
los 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente propuesta de resolución para que sea sus-
tanciada en la Comisión de Territorio y Sostenibilidad.

Exposición de motivos

La crisis económica ha evidenciado la necesidad de que 
las administraciones públicas dispongan de un parque 
público de viviendas destinadas al alquiler social, para 

dar respuesta en especial a situaciones de emergencia 
social, como las derivadas de procesos de desahucio.

Según noticias aparecidas en diferentes medios de co-
municación, el Departamento de Territorio y Soste-
nibilidad de la Generalitat de Cataluña tiene previsto 
implementar un plan para privatizar el parque público 
de 14.000 viviendas sociales del Institut Català del Sòl 
(Incasòl). Este plan de privatización forma parte del 
paquete de ventas que la Generalitat quiere empren-
der para ingresar hasta 2.300 millones de euros entre 
concesiones e ingresos patrimoniales derivados de la 
venta de activos públicos.

Por todos estos motivos, el grupo parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Mantener dentro del parque público de viviendas 
sociales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) los 
14.000 pisos que gestiona la Agencia de Vivienda.

2. Asegurar que los únicos activos del Incasòl suscep-
tibles de enajenación, para generar ingresos que eviten 
nuevos recortes, se limitará a suelo urbano no desti-
nado a la edificación de vivienda social o a suelo in-
dustrial.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Proposta de resolució sobre l’atenció a les 
demandes de la plataforma «Cap escola es 
tanca»
Tram. 250-00831/10

Presentació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rocío 

Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari 

Socialista, María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marc 

vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carlos 

Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 46797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.11.2013

A la Mesa del Parlamento

Los diputados abajo firmantes, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 145 y 146 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la propuesta de resolución 
siguiente para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

http://elpais.com/tag/incasol/a/
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Exposición de motivos

El pasado día 11 de julio de 2013 se aprobó por unani-
midad, en la Comisión de Enseñanza y Universidades 
del Parlamento de Cataluña, una propuesta conjunta, 
firmada por los portavoces de todos los grupos parla-
mentarios, en relación a la reapertura de las líneas de 
P3 y la continuidad de los centros educativos CEIP Sant 
Pere Vilamajor (Vallès Oriental), CEIP Sant Baldiri de 
Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental), Escola Can Montllor 
de Terrassa (Vallès Occidental), CEIP El Castell de To-
na (Osona) y l’Escola Gil Cristià i Arbòs de la Selva del 
Camp (Baix Camp), en los términos siguientes: 

1. Dar cumplimiento inmediato a las resoluciones del 
Parlamento sobre oferta de líneas de P3 y de no cierre 
de centros para el próximo curso, que ha aprobado por 
mayoría amplia en ejercicio de sus funciones de con-
trol e impulso de la acción del Gobierno.

2. Constituir de manera urgente una comisión de negoci-
ación y diálogo para cada una de las escuelas afectadas, 
formada por familias, delegados territoriales, algún di-
rector general de Ensenyament y representantes muni-
cipales, con la finalidad siguiente: informar, argumentar 
los cierres y escuchar la argumentación de las familias.

3. Trabajar por la continuidad en los próximos cursos 
escolares de las escuelas Sant Pere Vilamajor (Vallès 
Oriental), Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès Ori-
ental), Can Montllor de Terrassa (Vallès Occidental), 
El Castell de Tona (Osona) y Gil Cristià i Arbòs de 
la Selva del Camp (Baix Camp), velando por la conti-
nuidad de los alumnos escolarizados en estas escuelas 
hasta la finalización de su escolarización primaria.

4. Estar atentos a los posibles cambios demográficos y 
a la demanda social territorial, que afecten a las pobla-
ciones de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vi-
lamajor, Lliçà d’Amunt, Terrassa, Tona y La Selva de 
Camp, para adecuar la oferta de plazas públicas a las 
nuevas demandas que se puedan presentar.

Sin embargo, pasados tres meses y medio, los miem-
bros de las comunidades educativas de las escuelas 
afectadas, agrupados en la plataforma Cap Escola Es 
Tanca, no han recibido ninguna respuesta ni notifica-
ción por parte del Departamento de Ensenyament, ni 
en relación a sus demandas ni al cumplimiento de la 
resolución parlamentaria aprobada, a pesar de los rei-
terados intentos por parte de estas familias de comuni-
carse con el Departamento.

Estas familias se sienten menospreciadas por el Go-
vern de la Generalitat, y no entienden su falta de inte-
rés y de diligencia para cumplir las resoluciones apro-
badas en el Parlamento, más teniendo en cuenta que 
los grupos que apoyan al Govern, CiU y ERC también 
firmaron y apoyaron la resolución parlamentaria cuyo 
cumplimiento reclaman las familias al Govern.

Los ciudadanos que forman la Plataforma Cap Esco-
la Es Tanca se sienten impotentes ante la actitud del 

Departamento de Ensenyament, que califican de in-
dignante y negligente, y nos reclaman a sus represen-
tantes parlamentarios una nueva acción que obligue al 
Govern de la Generalitat a acatar y cumplir la resolu-
ción aprobada, atendiendo a sus demandas, que han 
sido respaldadas y apoyadas por unanimidad desde el 
Parlamento de Cataluña.

Por estos motivos, los Grupos Parlamentarios abajo 
firmantes presentan la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Ponerse en comunicación de manera inmediata, 
desde el Departamento de Ensenyament, a través de 
los Servicios Territoriales correspondientes, con las 
comunidades educativas de Sant Pere Vilamajor (Va-
llès Oriental), Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès 
Oriental), Can Montllor de Terrassa (Vallès Occiden-
tal), El Castell de Tona (Osona) y Gil Cristià i Arbòs 
de la Selva del Camp (Baix Camp), agrupadas en la 
plataforma Cap escola Es Tanca, con el objetivo de 
darles explicaciones y atender sus quejas y demandas. 
Estas reuniones deberán realizarse en la semana sigui-
ente a la aprobación de esta propuesta.

2. Constituir antes de finalizar el mes de noviembre de 
2013 las comisiones de diálogo y negociación por cada 
una de las escuelas afectadas, previstas en la resolu-
ción aprobada en julio 2013.

3. Cumplir antes de finalizar el año 2013 la totalidad 
de la resolución conjunta aprobada en julio de 2013, 
enviando a los Grupos Parlamentarios el Control de 
Cumplimiento de la Resolución correspondiente en 
los primeros quince días de enero de 2014.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2013

Anna Simó i Castelló, diputada del GP d’ERC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; Ma- 
ría José García Cuevas, diputat del GP del PPC; Marc 
Vidal Pou, diputat del GP d’ICV-EUiA; Carlos Carri-
zosa Torres, diputat del GP de C’s
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
subcomissió per a les compareixences de la 
Proposició de llei de drets de les persones 
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i 
per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofò-
bia i la transfòbia dins la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració
Tram. 251-00004/10

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Eva Granados 

Galiano, del Grup Parlamentari Socialista, Rafael 

López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds -  

Esquerra Unida i Alternativa, José María Espejo-

Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 45156 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 19.11.2013

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableix l’article 53 del Reglament 
del Parlament, proposen la creació de la Subcomissió 
específica per a les compareixences de la Proposició 
de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bise-
xuals i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia en el si de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

Pere Bosch Cuenca, portaveu a la CBFI del GP d’ERC; 
Eva Granados Galiano, portaveu a la CBFI del GP 
SOC; Rafael López i Rueda, portaveu a la CBFI del 
GP del PPC; Laura Massana Mas, portaveu a la CBFI 
GP ICV-EUiA; José María Espejo-Saavedra Conesa, 
portaveu a la CBFI del GP de C’s; David Fernàndez i 
Ramos, portaveu a la CBFI del Grup Mixt

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el projecte Castor d’emmagatze-
matge de gas
Tram. 302-00090/10

Esmenes presentades
Reg. 47314; 47385; 47388; 47389 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47314)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, 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 
el projecte Castor d’emmagatzematge de gas (tram. 
302-00090/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 5. Nova redacció.

«5. Sol·licitar al Govern de l’Estat que insti a la Comis-
sió Europea a verificar el compliment de la Directiva 
2009/73/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 
de juliol de 2009 sobre normes comunes per al mercat 
interior de gas natural.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 6

«6. Sol·licitar al Govern de l’Estat i a l’empresa pro-
motora del projecte Castor, que consideri els ajunta-
ments d’Alcanar, Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita, 
La Sènia i altres municipis catalans afectats pels terra-
trèmols com a part interessada en el procediment, per 
garantir la màxima informació i transparència.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt després del punt 6. Nova re-
dacció.

«Demanar al Govern de l’Estat que el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) aprovi un pla de protecció sís-
mica de les nuclears d’acord amb els requeriments que 
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la Unió Europea va elaborar arran de l’accident de la 
central de Fukushima al Japó.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 47385)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu 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 el 
projecte Castor d’emmagatzematge de gas (tram. 302-
00090/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
Grup Mixt

Punt 6

[...] i altres municipis catalans afectats pels terratrè-
mols així com a la Plataforma Ciutadana en Defen-
sa de les Terres de la Sènia com a part interessada en 
el procediment, per garantir la màxima informació i 
transparència.

2 Esmena núm. 2
D’addició
Grup Mixt

Punt 7 b

Donar el suport legal i econòmic necessari als munici-
pis afectats així com a les plataformes de mobilització 
social del propi territori afectats per tal que puguin [...].

3 Esmena núm. 3
D’addició
Grup Mixt

Afegir punt 8

8. Sol·licitem fer arribar l’acord de rebuig al Projecte 
Castor a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les 
Terres del Sènia (C. Onze de Setembre, 10, 2n. Apar-
tat 122, 43530 - Alcanar), pel seu rebuig ferm a aquest 
projecte i per la feina feta com a ens mobilitzador, in-
formador i dinamitzador de moltes de les inquietuds 
del territori des del 2007.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47388)

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 projecte Castor d’emmagatze-
matge de gas (tram. 302-00090/10).

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

Del punt 1

«1. Demanar al govern de l’Estat l’aturada definitiva i 
permanent del Projecte Castor format per les tres in-
fraestructures: el magatzem de gas que aprofita l’antic 
jaciment petrolífer situat 20 km mar endins, el gaso-
ducte de 30 kilòmetres 22 km per subsòl marí i 8 km 
per terra i la planta d’operacions terrestres, si l’activi-
tat d’injecció i extracció de gas no ofereix cap certesa 
ni seguretat que no es tornen a reproduir terratrèmols 
d’igual magnitud o superior als produïts.»

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

Del punt 2

«2. Demanar al govern de l’Estat que en el cas de des-
mantellament, s’elabori un pla, amb la participació de 
la Generalitat, que compleixi totes les garanties i re-
queriments de seguretat i ambientals i inclogui un pla 
de restauració.»

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

Del punt 4

«4. Sol·licitar al Govern de l’Estat que insti al Ban-
co Europeo de Inversiones que realitzi una investiga-
ció sobre la tramitació i els continguts del Projecte 
Castor avaluï si s’han produït deficiències, manca de 
transparència i no adequació a les directives euro-
pees.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat b del punt 7

«b) Donar tot el suport legal i econòmic necessari als 
municipis afectats per tal que puguin defensar els seus 
legítims interessos, davant l’empresa promotora del 

Fascicle segon
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projecte Castor, del Govern de l’Estat i de les Institu-
cions Europees.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 47389)

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 Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
projecte Castor d’emmagatzematge de gas (tram. 302-
00090/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1, que queda redactat de la següent manera:

1.1. Demanar al Govern d’Espanya que faci públic de 
forma immediata l’informe tècnic elaborat per l’Insti-
tut Geològic i Miner d’Espanya sobre la possible rela-
ció entre la injecció de gas al Projecte Castor i els cen-
tenars de terratrèmols esdevinguts a la zona.

1.2. Demanar al govern de l’Estat l’aturada definitiva 
i permanent del Projecte Castor format per les tres in-
fraestructures: el magatzem de gas que aprofita l’an-
tic jaciment petrolífer situat 20 Km mar endins, el ga-
soducte de 30 kilòmetres 22 Km per subsòl marí i 8 
Km per terra i la planta d’operacions terrestres, perquè 
l’activitat d’injecció i extracció de gas no ofereix cap 
certesa ni seguretat llevat que l’informe tècnic elaborat 
per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya sobre els ter-
ratrèmols esdevinguts a la zona conclogui la viabilitat 
del projecte i doni absoluta certesa i seguretat de que 
no es tornen a reproduir terratrèmols d’igual magnitud 
o superior als produïts.

Palau del Parlament, 20 de novembre 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 les polítiques de salut i les relaci-
ons amb els proveïdors del sistema sanitari
Tram. 302-00091/10

Esmenes presentades
Reg. 47311 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47311)

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 sobre 
les polítiques de salut i les relacions amb els proveï-
dors del sistema sanitari (tram. 302-00091/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar el pagament a les oficines de far-
màcia com a servei essencial i a no repetir el deute dels 
darrers trimestres dels anys 2012 i 2013.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al final de l’apartat a del punt 2

«a) Facilitar al Parlament, amb periodicitat mensual, 
la informació relativa a l’ús que fa del Fons de Liqui-
ditat Autonòmica i la relació de les factures pagades 
per mitjà del mecanisme financer de pagament a pro-
veïdors, garantint la inclusió en el Fons de Liquiditat 
Autonòmic els pagaments de les factures de final del 
quadrimestre 2013 de les receptes a càrrec del Sistema 
Sanitari Públic-CatSalut.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat b del punt 2

«b) Elaborar conjuntament amb el sector farmacèutic 
i el Govern de l’Estat un pla de pagament a proveïdors 
sanitaris per l’any 2014, que contempli el compliment 
de la llei 15/2010, de 5 juliol de mesures contra la mo-
rositat.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat c del punt 2

«c) Reconèixer que en el projecte de pressupostos de 
la Generalitat per al 2014 la partida destinada al De-
partament de Salut és insuficient (despesa per persona 
entorn dels 1.090 euros) i també el destinat a despesa 
de receptes mèdiques igual que el del 2012 i el del 2013 
(que produïren el 2012, 500 milions d’euros de desvia-
ció, i entorn de 300 milions d’euros el 2013).»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou apartat f al punt 2. Nova redacció:

«f) Presentar una proposta al Govern de l’Estat per a 
promoure canvis estructurals en el sector, mitjançant 
canvis legislatius en l’actual model de retribució de les 
oficines de farmàcia comunitària per, a banda de reco-
llir aspectes logístics derivats de la compra, emmagat-
zematge i dispensació de medicaments, que incorpori 
la retribució per l’acte professional.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou apartat g al punt 2. Nova redacció:

«g) Promoure canvis estructurals en el sector, mitjan-
çant la Llei d’ordenació farmacèutica de Catalunya 
per tal de desenvolupar un nou model professional i 
de concertació que contempli una cartera de serveis de 
salut per les farmàcies, que comporti una tarifa inte-
grada de prestacions.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou apartat h al punt 2. Nova redacció:

«h) Recuperar el consens perdut amb el sector a tra-
ves de la «Mesa del Medicament de Catalunya» òrgan 
consultiu i deliberatiu creat el 2009 amb tots els agents 
implicats: Departament de Salut-CatSalut, Oficines de 
Farmàcia, Consells de Col·legis Professionals, Patro-
nals, Fòrums de Pacients, Indústria, Distribució i ex-
perts.» 

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre política cultural
Tram. 302-00092/10

Esmenes presentades
Reg. 47238; 47342; 47352; 47387; 47399 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 47238)

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política cultural (tram. 
302-00092/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 1, que queda redactat de la següent manera:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar a la Comissió de Cultura i Llen-
gua, en el termini d’un mes, un pla de viabilitat de 
cadascun dels grans equipaments culturals de Catalu-
nya, que contingui una previsió de les aportacions eco-
nòmiques que es compromet a fer el Departament de 
Cultura per als propers 3 anys amb la finalitat d’oferir 
marcs estables per la programació i que permetin fer 
un seguiment i avaluació dels convenis plurianuals i 
contractes programa amb total transparència.

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 2, que queda redactat de la següent manera:

2. Presentar a la Comissió de Cultura i Llengua del 
Parlament l’estat d’execució de les avaluacions estra-
tègiques efectuades pel COnCA, dels principals equi-
paments culturals de Catalunya com el MACBA, Tea-
tre Lliure, Mercat de les Flors, Auditori, així com del 
Gran Teatre del Liceu, el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, el Palau de la Música, i el Teatre Nacional de 
Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 2.1

2.1 Presentar a la Comissió de Cultura i Llengua del 
Parlament el calendari i l’estat actual del projecte de 
construcció de la Biblioteca Provincial de Barcelona, 
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com a gran equipament, que resta pendent des de l’any 
2009 i tenia previst la seva inauguració per al 2014.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 5, que queda redactat de la següent manera:

5. Revisar l’actual pla estratègic de cultura a Catalu-
nya 2021 per tal de establir els criteris sobre les es-
tratègies que han de permetre fer front a la crisi actu-
al que pateix el sector cultural i per tal de garantir el 
compliment dels compromisos que facin viable el siste-
ma cultural a Catalunya.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 12, que queda redactat de la següent manera:

12. Assessorar a les empreses del sector cultural per tal 
de facilitar l’accés a altres vies alternatives de finança-
ment com l’esponsorització, el mecenatge, els patroci-
nis empresarials o vies de finançament privat, per que 
no depenguin totalment d’ajudes publiques i amb la fi-
nalitat de garantir una major autonomia en els criteris 
d’assignació i execució de projectes culturals.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 14, que queda redactat de la següent manera:

14.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a comprometre’s a no implantar cap mena 
de cànon o taxa per sufragar la tramitació que permet 
accedir a determinades subvencions culturals de grans 
quantitats.

14.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a comprometre’s a no implantar el cànon a 
les empreses que oferten ADSL per finançar el cinema 
exclusivament en català per tractar-se d’un impost dis-
criminatori, excessiu i confiscatori que acabarà reper-
cutint en els usuaris sobre els que ja recau la pressió 
fiscal mes alta de tota Espanya.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47342)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú 
Albornà, diputada 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 política cultural (tram. 
302-00092/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació supressió del punt 1

«Elaborar un nou Acord Nacional de Cultura en el 
qual es defineixi el rol de cadascuna de les instituci-
ons de caràcter nacional, així com la previsió de les 
aportacions de la Generalitat els propers 3 anys a les 
mateixes, amb la finalitat de i les estratègies per poder 
planificar i garantir la seva viabilitat. Aquesta propos-
ta s’haurà de sotmetre a consideració i debat en el si 
de la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de 
Catalunya, amb els responsables dels equipaments i el 
sector.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i supressió del punt 2

«Garantir la consideració d’equipament de caràcter 
nacional del MACBA, Teatre Lliure, Auditori, Mercat 
de les Flors i, revisant el conveni signat amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, si és necessari d’aquells equipa-
ments que acordi el Parlament de Catalunya, per mitjà 
del debat dels grups parlamentaris.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 6

«Recuperar Treballar segons els principis del codi de 
bones pràctiques, garantint l’autonomia de les institu-
cions culturals. Així mateix es determina que no es 
contractarà cap directiu a cap de les institucions a les 
quals participa la Generalitat de Catalunya directa o 
indirectament, sense un concurs públic que garanteixi 
els criteris de capacitat i mèrit en la seva elecció.»
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió al punt 8

«Informar a la Comissió de Cultura i Llengua dels 
deutes de la Generalitat de Catalunya amb els Ajun-
taments i el sector i fixar en el termini d’un mes un 
pla de pagament de totes els deutes anteriors a juny 
2013 que no podrà anar més enllà d’un trimestre des de 
la seva aprovació a partir de la part corresponent dels 
recursos provinents del Fons de Liquiditat Autonòmi-
ca i del Pla de Proveïdors acordarà amb el govern de 
l’Estat.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió al punt 11

«Col·laborar des de la Conselleria de Cultura amb la 
Conselleria d’Ensenyament amb la finalitat de garantir 
la viabilitat dels ensenyaments artístics del conjunt del 
territori, actualment en risc com a conseqüència de les 
retallades del Govern de al Generalitat.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 13

«Iniciar la tramitació de legislació en matèria de me-
cenatge, patrocini.., en el marc de les competències de 
la Generalitat de Catalunya i buscar noves fórmules 
per augmentar les aportacions privades a l’àmbit de 
la Cultura.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47352)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu 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 política cultural (tram. 302-00092/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 3

«3. Garantir que la Generalitat de Catalunya no sig-
narà compromisos econòmics per a nous projectes cul-
turals que suposin una inversió a curt o mig termini, si 
no es garanteix, en primer lloc, la viabilitat dels exis-
tents. I de forma especial el Departament de cultura 
clarificarà la seva participació en els anuncis realit-
zats sobre un projecte d’Hermitage al Port Vell de Bar-
celona o un projecte museístic a la Fira de Barcelona.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 4

«4. Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya el pro-
jecte funcional, missió, continguts, objectius, funci-
ons, eixos estratègics, memòria econòmica, organigra-
ma i pressupostos de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, per revertir el procés de privatització impul-
sat. Convocar el diàleg amb el sector i els ajuntaments 
per a consensuar la fórmula per a millorar la gestió i 
les polítiques patrimonials. I garantir que els seus di-
rectius seran seleccionats en processos de lliure con-
currència.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 14

«14. Garantir que la distribució dels recursos derivats 
de l’eventual tribut a les operadores de telecomuni-
cacions per finançar la producció audiovisual, es faci 
amb la participació vinculant del sector industrial i del 
teixit associatiu.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47387)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre política cultural (tram. 
302-00092/10).

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

De refosa dels punts 1, 2 i 5

«1. En el marc del nou Acord Nacional per la Cultura, 
definir el rol de cadascuna de les institucions de caràc-
ter nacional així com els criteris i línies vermelles que 
no es poden sobrepassar. Aquest s’haurà de sotmetre a 
consideració i debat dels grups parlamentaris.»

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

Del punt 6

«6. Continuar treballant d’acord amb els principis del 
codi de bones pràctiques, garantint l’autonomia de les 
institucions culturals. Així mateix, que en tots els pro-
cessos de selecció direccions de les institucions a les 
quals participa la Generalitat de Catalunya es garan-
teixi la lliure concurrència d’acord amb els criteris de 
capacitat i mèrit en la seva elecció.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Continuar prioritzant els serveis propis respecte de 
la contractació externa, en tots aquells informes, estu-
dis, Plans Directors... que depenguin del Departament 
de Cultura. Aquest serà un criteri extensible, en la me-
sura de les possibilitats, als Comissionats, direccions i 
programació d’equipaments i esdeveniments puntuals 
o commemoratius.» 

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

Del punt 8

«8. Exigir al Govern de l’Estat el compliment –tal i 
com estava establert inicialment– del caràcter comple-
mentari i independent del Pla de Proveïdors respecte 
del Fons de Liquiditat Autonòmic, amb l’objectiu de 
fer efectius els pagaments pendents als seus proveïdors 

d’acord amb el calendari anunciat a partir dels acords 
amb el Govern de l’Estat, avui incomplerts.»

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Col·laborar des de la Conselleria de Cultura amb 
la Conselleria d’Ensenyament amb la finalitat de con-
solidar els ensenyaments artístics del conjunt del terri-
tori actualment en risc com a conseqüència de les reta-
llades del Govern de la Generalitat.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. Continuar donant suport i assessorament a les 
empreses del sector per poder-se acollir-se als ajuts 
d’institucions de caràcter internacional, posant al seu 
servei tots els instruments dels que disposa la Gene-
ralitat.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Cercar noves fórmules en l’àmbit del mecenatge i 
el patrocini cultural per incentivar les aportacions pri-
vades a la cultura.»

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. Garantir que la distribució dels recursos derivats 
de l’eventual tribut a les operadores de telecomuni-
cacions per finançar la producció audiovisual, es faci 
amb la participació vinculant del sector.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 47399)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alicia Alegret 
Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
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lació al Govern sobre política cultural (tram. 302-
00092/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«1. Presentar en el termini de tres mesos un pla de vi-
abilitat dels equipaments culturals de la Generalitat 
que detalli una planificació de les aportacions econò-
miques de la Generalitat i de la programació durant 
els propers 5 anys. Aquest pla haurà de sotmetre a con-
sideració i debat en el si de la Comissió de Cultura i 
Llengua del Parlament de Catalunya, amb els respon-
sables dels equipaments i el sector.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«2. Garantir la consideració d’equipament de caràcter 
nacional del Macba, Teatre Lliure, Auditori, Mercat de 
les Flors, revisant el conveni signat amb l’Ajuntament 
de Barcelona, si és necessari.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 15

«15. Potenciar i intensificar la col·laboració dels equi-
paments culturals de Catalunya amb els equipaments 
culturals de la resta d’Espanya, especialment amb les 
institucions nacionals, per crear una aliança cultural i 
millorar el turisme de caire cultural entre Catalunya i 
la resta de l’Estat espanyol.»

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Alicia Alegret Martí
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els pressupostos de la Generali-
tat per al 2013
Tram. 302-00093/10

Esmenes presentades
Reg. 47351 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47351)

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 sobre 
els pressupostos de la Generalitat per al 2013 (tram. 
302-00093/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 6

«6. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a no 
iniciar cap procés concret de privatització o conces-
sió de patrimoni públic sense l’aval específic del Par-
lament. I rebutja la privatització de serveis públics.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al punt 7

«7. Concretament, el Parlament rebutja l’eventual pri-
vatització o concessió a empreses privades de les in-
fraestructures de sanejament d’aigües, que són titula-
ritat de la Generalitat de Catalunya, per acomplir els 
objectius d’ingressos per a 2014.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 8

«El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig al 
límit de dèficit de l’1,58% pels pressupostos de 2013, 
perquè suposa una distribució injusta de l’ajustament 
pressupostari entre l’Estat i la Generalitat i l’expressió 
d’una política d’austeritat socialment injusta i econò-
micament ineficient.» 
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un punt 9

«El Parlament de Catalunya reprova que el Govern 
de la Generalitat no hagi presentat els pressupostos 
de 2013, conculcant els drets dels diputats i diputades 
a conèixer, esmenar, debatre i, en el seu cas, apro-
var els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
en el present exercici, així com el deure del Govern 
de presentar cada any el corresponent projecte de llei  
de pressupostos.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00094/10

Esmenes presentades
Reg. 47237; 47313; 47350 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 47237)

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 renda mínima d’inserció (tram. 302-
00094/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.1

1.1. Establir el dret subjectiu i universal a la inserció 
social, laboral i a disposar d’uns ingressos mínims im-
prescindibles per a la subsistència bàsica.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans

Del punt 1.2.

3 Esmena núm. 3
De supressió 
GP de Ciutadans

Al punt 1.3

1.3. Adaptar els requisits per a ser titular del dret i be-
neficiari als nous perfils d’exclusió. i tenint en compte 
que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i variable.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 1.5

1.5. Simplificar la gestió administrativa de les polítiques 
de prestacions orientades a la integració social i laboral 
i avaluar la idoneïtat de la creació d’crear un òrgan únic 
gestor del conjunts de polítiques públiques de prestaci-
ons orientades a la integració social i laboral, amb la 
participació de tots els Departaments implicats.

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Ciutadans

Del punt 3, que queda redactat de la següent manera:

3. Destinar una partida pressupostària oberta en el pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 
per tal de resoldre tots els expedients aprovats pendents 
d’accés al programa de la RMI i evitar que en el futur cap 
persona que compleixi els requisits es quedi sense rebre 
la prestació per manca de dotació pressupostària.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 7

7. Exigir al Negociar amb el Govern de l’Estat que es-
tableixi una bonificació de la quota de la seguretat so-
cial del 100% per a tots els llocs de treball creats en 
empreses d’inserció per a persones amb risc d’exclusió 
social beneficiàries de la RMI.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47313)

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 renda mínima d’inserció (tram. 302-00094/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació del punt 1, nou text

1. Presentar el primer semestre de l’any 2014 una no-
va llei de reforma de la renda mínima d’inserció (RMI) 
amb els següents objectius: 

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1.1, nou text

1.1. Establir el dret subjectiu i universal de les perso-
nes a qui manquin els ingressos suficients per fer front 
a les despeses associades a les seves necessitats bàsi-
ques, del seu nucli familiar o de convivència, a rebre 
un conjunt d’actuacions derivades d’un procés indivi-
dualitzat d’inserció social, laboral així com a dispo-
sar d’una prestació econòmica imprescindibles per a 
la subsistència bàsica.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1.2, nou text

1.2. Garantir la universalitat de la prestació per a to-
tes aquelles persones que acompleixin els requisits que 
fixi la llei, tal i com ha resolt el Consell de Garanties 
Estatutàries en el seu dictamen 4/2012 en el què ressal-
ta que «L’apartat 7 de l’article 69 del Projecte de llei 
de mesures fiscals i financeres i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics, en l’addició 
que conté d’un nou apartat 4 de l’article 11 de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, 
no és contrari a l’article 24.3 EAC únicament si s’in-
terpreta en el sentit que no pot comportar l’exclusió de 
les persones a rebre la prestació si reuneixen els requi-
sits fixats a la llei per obtenir-la.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1.3, nou text

1.3. Modificar els requisits per a ser titular del dret i 
beneficiari als nous perfils d’exclusió i tenint en comp-
te que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i variable. 
A tal efecte caldrà valorar, entre d’altres, les necessi-
tats de cada sol·licitant, la presència d’infants a la llar, 
les possibilitats de reinserció i el nivell de renda fami-
liar.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 1.7, nou text

1.7. Ampliar la població de referència a les persones a 
partir de 18 anys.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP Socialista

Do modificació del punt 1.8 nou text

1.8. Ampliar el conjunt d’actuacions mentre es man-
tinguin les causes que van generar el dret d’acord amb 
l’informe de la professional de serveis socials.

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2, nou text

2. Comptar amb la participació de tots els actors so-
cials de la comissió de seguiment de la renda mínima 
d’inserció en el procés d’elaboració d’aquesta reforma 
legal i a tal efecte convocar durant el mes de gener de 
2014 una reunió d’avaluació de la marxa del progra-
ma, millores en la gestió i els objectius i calendari de 
la reforma de la Llei amb els integrants del Comitè de 
Seguiment de la RMI i el grups parlamentaris.

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3, nou text

3. Aportar la dotació extraordinària que sigui necessà-
ria per resoldre tots els expedients aprovats pendents 
d’accés al programa de la RMI dins l’any 2013 així 
com tots els pagaments endarrerits.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4, nou text

4. Garantir que el Programa de Treball i Formació 
adreçat a persones aturades perceptores de la ren-
da mínima d’inserció, regulat mitjançant l’ORDRE 
EMO/281/2013, d’11 de novembre que ja té la convo-
catòria oberta, amplia la dotació econòmica per ga-
rantir l’accés en el 2013 a 800 persones i assegura que 
les persones beneficiàries dels mateixos es reincorpo-
rin al programa de renda mínima d’inserció de manera 
efectiva i cobrant la prestació al següent mes d’haver 
finalitzat el Programa de Treball i Formació.
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10 Esmena núm. 10
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 5

5. Avaluar el resultat del primer programa de formació 
i inserció un cop hagi conclòs el primer torn de be-
neficiaris i, amb les millores oportunes, presentar una 
segona convocatòria per a un mínim de 1500 benefici-
aris durant el 2014.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 6

6. Incrementar en 43 milions d’euros els recursos des-
tinats a la RMI en els pressupostos de 2014 i ampliar 
la partida per tal que no s’exclogui a cap persona a 
rebre la prestació si reuneixen els requisits fixats a la 
llei per obtenir-la tal i com ha resolt el Consell de Ga-
ranties Estatutàries en el seu dictamen 4/2012. Amb 
aquests recursos el Govern: 

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 6.3, nou text

6.3. Gestionar els pagaments endarrerits per tal de re-
duir-los i eliminar-los en el primer semestre de 2014.

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 6.5, nou text

6.5. El SOC en coordinació amb la professional de re-
ferència de serveis socials realitzarà un itinerari per-
sonalitzat d’inserció amb accions d’orientació, forma-
ció i inserció a partir d’un diagnòstic d’ocupabilitat 
d’un mínim de 5.000 beneficiaris de la Renda Mínima 
d’Inserció durant l’any 2014.

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 6.6

6.6. Establirà un programa de xoc per intensificar les 
actuacions d’inserció sociolaboral a les persones que 
s’apropen als 60 mesos de percepció de la prestació.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
47350)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la renda 
mínima d’inserció (tram. 302-00094/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1

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

1. Presentar al llarg de l’any 2014 una reforma legal de 
reforma de la renda mínima d’inserció (RMI) amb els 
següents objectius: 

1.1. Establir el dret subjectiu a la inserció social, labo-
ral i a disposar d’uns ingressos mínims imprescindibles 
per a la subsistència bàsica.

1.2. Fixar un horitzó de recuperació de la universalitat 
de la prestació per a totes aquelles persones que acom-
pleixin els requisits que fixi la llei.

1.3. Adaptar els requisits per a ser titular del dret i be-
neficiari als nous perfils d’exclusió i tenint en compte 
que l’ocupabilitat és un concepte dinàmic i variable.

1.4. Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de 
la Generalitat orientades a la integració social i laboral, 
tot definint les relacions de complementarietat i subsi-
diarietat entre elles. Incloure prestacions econòmiques 
i no econòmiques.

1.5. Simplificar la gestió administrativa de les políti-
ques de prestacions orientades a la integració social i 
laboral i avaluar la idoneïtat de la creació d’un òrgan 
únic gestor del conjunts de polítiques públiques de 
prestacions orientades a la integració social i laboral.

1.6. Treballant sota el principi d’inclusió social mitjan-
çant el treball: Orientant el conjunt d’actuacions per a la 
inserció social i laboral a la ciutadania activa, a la plena 
autonomia personal, prioritzant, per aquest ordre, la in-
serció laboral ordinària, la inserció laboral incentivada 
i l’activitat d’interès social, a través de la participació 
comunitària, amb activitats formatives per al desenvo-
lupament de la persona i l’enfortiment de la cohesió so-
cial.

1.7. Ampliar la població de referència a les persones 
d’entre 18 i 25 anys que no tinguin ingressos familiars, 
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amb contraprestació de formació o d’activitat d’utilitat 
social.

1.8. Ampliar el conjunt d’actuacions més enllà del límit 
actual de 60 mesos.

«1. En tant que no es faci efectiva la RGC desenvolu-
pada a l’Article 24.3 de l’EAC, queden derogades les 
modificacions del Decret 384/2011 de 30 d’agost i del 
projecte de Llei d’acompanyament dels Pressupostos 
2012 sobre la RMI, mitjançant els quals, es va eliminar 
la Universalitat de l’Ajut, el dret subjectiu, va expulsar 
als perfils laborals, va limitar la prestació a 5 anys i va 
quedar subjecte a pressupost.»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Dels punts 3 i 6

3. Aportar la dotació extraordinària que sigui necessà-
ria per resoldre tots els expedients aprovats pendents 
d’accés al programa de la RMI dins l’any 2013.

«3. Recuperar el caràcter ampliable de la partida pres-
supostària de la RMi i resoldre les sol·licituds i expe-
dients pendents i aprovats, abans de finalitzar l’any 
2013.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De tot el punt 6.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fomentar la 
creació i la consolidació d’empreses
Tram. 302-00095/10

Esmenes presentades
Reg. 47312; 47343; 47386; 47398 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 20.11.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47312)

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Mau-
rici Lucena i Betriu, portaveu 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 les mesures per a fomentar la creació i la 
consolidació d’empreses (tram. 302-00095/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Nou punt 4 d

Davant de l’expedient de tancament de l’empresa SCA 
Converting a Mediona, el Parlament de Catalunya: 

i. Dóna suport als treballadors de l’empresa en la se-
va justa reivindicació davant el risc de pèrdua de 150 
llocs de treball a la planta de Mediona.

ii. Insta el govern de la Generalitat de Catalunya a 
exercir el màxim nivell de mediació com a autoritat la-
boral i industrial de Catalunya perquè l’empresa ela-
bori un pla industrial que permeti la viabilitat futura 
de la planta de Mediona així com el manteniment dels 
llocs de treball.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Nou punt 4 e

Davant de l’expedient de tancament de la planta de Sa-
badell de l’empresa Johnson Controls Manufactory, el 
Parlament de Catalunya: 

i. Insta el govern de la Generalitat de Catalunya a fer 
la mediació com a autoritat laboral per minimitzar els 
efectes de l’expedient de regulació d’ocupació, que pre-
veu afectar els 125 treballadors i treballadores de la 
planta de Sabadell.

ii. Exercir el màxim nivell de mediació com a autori-
tat laboral i industrial de Catalunya perquè l’empresa 
elabori un pla industrial que permeti la viabilitat futu-
ra de la planta així com el manteniment dels llocs de 
treball.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Maurici Lucena i Betriu
Portaveu adjunta del GP SOC Portaveu del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47343)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat 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 les mesures per a fo-
mentar la creació i la consolidació d’empreses (tram. 
302-00095/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 5.b

«Exigir al govern de l’Estat el traspàs a la Generali-
tat de Catalunya de la capacitat normativa i les com-
petències en recaptació, gestió, liquidació, inspecció i 
revisió de l’IRPF per tal de poder establir deduccions 
per inversions productives [...] especialment per a au-
tònoms.»

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

Modificació del punt 5.g

« Exigir al govern de l’Estat la creació a l’impost sobre 
societats [...] per als autònoms i emprenedors.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 5.i

« Exigir al govern de l’Estat mesures tributàries [...] 
durant un període mínim de tres anys.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 6.d

«Exigir al govern de l’Estat que obligui totes les enti-
tats financeres que han rebut recursos del FROB a la 
concessió de microcrèdits per part d’aquestes entitats 
a autònoms i projectes empresarials. Aquests crèdits 
es concediran en base a la viabilitat del projecte em-
presarial»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 6.e

«Continuar garantint que els avals públics [...] projec-
tes empresarials.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 6.f

«El Parlament de Catalunya constata amb preocupa-
ció l’excés de deute públic espanyol en mans de les en-
titats financeres privades ja que perjudica greument 
l’accés al crèdit de les empreses i les famílies i apel·la 

al govern de l’estat a emprendre les mesures necessàri-
es per modificar aquesta situació.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47386)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a fo-
mentar la creació i la consolidació d’empreses (tram. 
302-00095/10).

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

Del punt 3

«3. Donar compliment a la Resolució 301/X del Par-
lament de Catalunya sobre la situació de la joventut, 
elaborant i posant en pràctica un pla de coordinació 
de tots els serveis destinats al foment de l’emprenedo-
ria i l’autoocupació a Catalunya, dependents de les di-
verses administracions públiques i entitats destinades 
a aquesta activitat. Aquest pla haurà de contenir me-
sures específiques per a la no-duplicitat d’activitats, 
la potenciació d’economies d’escala, l’aprofitament 
d’instal·lacions i recursos, i l’especialització sectorial, 
entre altres mesures.»

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

De l’apartat b del punt 5

b) Exigir al govern de l’Estat el traspàs a la Generali-
tat de Catalunya de la capacitat normativa i les com-
petències en recaptació, gestió, liquidació, inspecció i 
revisió de l’IRPF per tal de poder modificar es deduc-
cions per inversions productives (millores en els locals 
comercials, instal·lacions empresarials, etc.) especial-
ment per a autònoms.»

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

De l’apartat i del punt 5

«i. Exigir al govern de l’Estat Espanyol mesures tribu-
tàries que permetin deduccions i/o bonificacions d’un 
mínim d’un 75% en les noves altes de joves autònoms, 
durant un període mínim de tres anys.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d del punt 6

«d) Exigeix al Govern de l’Estat Espanyol a prendre 
mesures per modificar que l’excés de deute públic es-
panyol, en mans de les entitats financeres, no perjudi-
qui l’accés al crèdit de empreses i particulars i a for-
malitzar convenis amb totes les entitats financeres que 
han rebut recursos del FROB per a la concessió de crè-
dits i microcrèdits per part d’aquestes entitats a empre-
ses, autònoms i projectes empresarials. Aquests crè-
dits es concediran en base a la viabilitat del projecte 
empresarial.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat e del punt 6

«e) Donar continuïtat a que la política d’avals públics 
dependents de l’Institut Català de Finances tinguin 
com a destinació prioritària els autònoms i les petites i 
mitjanes empreses per a finançar els diferents projec-
tes empresarials.»

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 47398)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, 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 mesures per a fomentar la creació i la 
consolidació d’empreses (tram. 302-00095/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«1. Presentar en el plazo de tres meses, un proyecto de 
ley de simplificación administrativa, que vincule a la 
Generalitat de Cataluña y a las corporaciones locales. 
Este proyecto de ley se basará en los siguientes com-
promisos y objetivos: 

[...].»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova lletra e, de l’apartat 1

«e) La substitución de las autorizaciones administrati-
vas previas al inicio de un actividad por declaraciones 
responsables.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova lletra h, de l’apartat 5

«h) Establecer en el tramo autonómico del IRPF de-
ducciones en la cuota íntegra para los inversores pri-
vados, de capital riesgo o Business Angel que tengan 
domicilio fiscal i social en Cataluña, para la inversión 
inicial o para la adquisición de acciones o participa-
ciones sociales de entidades nuevas o de creación re-
ciente.» 

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Determinació de tarda festiva
Tram. 395-00013/10

Acord
Mesa del Parlament, 19.11.2013

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
novembre de 2013, un cop vist l’informe del director 
de Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del 
personal del Parlament vigent, sobre horaris i jorna-
da laboral, ha acordat determinar com a tercera tarda 
festiva per a l’any 2013, a més de les ja establertes en 
l’article 8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball 
del personal del Parlament i les aprovades per l’acord 
de la Mesa del 22 d’octubre de 2013, la tarda del 10 de 
gener de 2014.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del dia internacional per a l’eliminació 
de la violència masclista
Tram. 401-00009/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 21, 21.11.2013, DSPC-P 39

Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de 
la violència masclista, el Parlament de Catalunya rei-
tera públicament el seu compromís en l’eradicació de 
qualsevol forma de violència envers les dones i expres-
sa el seu condol per la mort enguany de tres dones víc-
times de violència masclista a Catalunya i el seu su-
port als milers de dones que quotidianament pateixen 
violència aquí i arreu del món.

L’assassinat, l’agressió, la intimidació i la coacció a les 
dones són expressions de les múltiples formes de vio-
lència masclista, des de les més subtils manipulacions 
psicològiques o estigmatitzacions sexistes fins a les 
agressions sexuals o qualsevol altre forma de violència 
envers les dones.

Totes aquestes violències requereixen respostes espe-
cífiques i diverses, però tenen un denominador comú: 

el masclisme arrelat a les estructures socials i les rela-
cions desiguals entre els homes i les dones.

La llarga lluita contra la violència masclista ha permès 
a Catalunya dotar-se de lleis, recursos i instruments 
per a l’abordatge integral d’aquesta xacra. Ara hom té 
el repte, però, de mantenir i millorar aquestes eines, 
no només per a atendre i acompanyar degudament les 
víctimes en llurs processos de recuperació, sinó també 
per a evitar i prevenir nous casos de violència masclis-
ta. És imprescindible, per tant, posar en valor els ins-
truments disponibles, manifestar el compromís polític 
per tal que la situació de crisi econòmica no afecti les 
polítiques públiques que han de mantenir aquests ins-
truments i serveis, i prestar una atenció especial a la 
prevenció i la sensibilització.

Per això, el Parlament de Catalunya reitera el seu 
compromís a fer visibles les violències contra les do-
nes i llurs conseqüències, a continuar treballant coor-
dinadament amb les altres institucions i amb les enti-
tats de dones per a atendre degudament les víctimes, 
i a avançar amb mesures efectives de conscienciació 
social que abordin les causes i actuïn contra el mas-
clisme en el seu origen per tal de facilitar un canvi de 
paradigma moral i social que no permeti la violència 
masclista.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

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

Substitució temporal de membres
Reg. 43571; 43600; 45123 / Coneixement: 

Mesa de la Comissió d’Economia, 

Finances i Pressupost, 08.11.2013

Reg. 43571

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, comunica que el diputat Juli Fernán-
dez i Iruela ha estat substituït pel diputat Xavier Saba-
té Ibarz com a membre de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, als efectes exclusius de la tra-
mitació del Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
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tics, i d’establiment de normes en matèria de tributa-
ció, comerç i joc. (Tram. 200-00008/10).

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Reg. 43600

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

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, us comunica que el dipu-
tat Albert Batet i Canadell ha estat designat ponent del 
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).

Als efectes del que estableix l’article 109.1 del Regla-
ment del Parlament, comuniquem que el diputat Al-
bert Batet i Canadell substitueix per aquesta tramita-
ció al diputat Sr. Joan Morell i Comas.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 45123 

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
comunica que ha estat substituït per la diputada Isabel 
Vallet com a membre de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, als efectes exclusius del Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 
200-00008/10).

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
69/X, sobre la presentació d’un projecte de 
llei de polígons industrials
Tram. 290-00050/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 45647 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió d’empresa i ocupació

Núm. resolució: 290-00050/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 69/X, 
sobre la presentació d’un projecte de llei de polígons 
industrials.

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 69/X, sobre la pre-
sentació d’un projecte de llei de polígons industrials 
(núm. tram. 290-00050/10), us informo del següent:

El Govern ha creat un grup de treball integrat per la 
Direcció General d’Indústria i l’INCASOL que es-
tà elaborant un Pla de millora dels polígons industri-
als. Aquest Pla haurà de donar satisfacció als aspectes 
contemplats en la resolució.

Barcelona, 8 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
144/X, sobre el garantiment del servei de 
transport sanitari a Cornudella de Montsant
Tram. 290-00123/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 46175 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00123/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 144/X, 
sobre el garantiment del servei de transport sanitari a 
Cornudella de Montsant.

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 144/X, sobre el garantiment 
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del servei de transport sanitari a Cornudella de Montsant 
(núm. tram. 290-00123/10), us informo del següent:

A l’àmbit de l’ABS de Cornudella de Montsant, que 
inclou els municipis de Cornudella de Montsant, la Fe-
bró, la Morera de Montsant, Escaladei, Poboleda, Pra-
des i Ulldemolins, la dotació de recursos de suport vi-
tal bàsic (SVB) és la següent:

– Cornudella de Montsant: una ambulància de SVB de 
24 hores de l’1 de gener al 30 de juny i de l’1 de setem-
bre al 31 de desembre, i una ambulància de SVB de 12 
hores de l’1 de juliol al 31 d’agost.

– Prades: una ambulància de SVB de 12 hores de l’1 
de gener al 30 de juny i de l’1 de setembre al 31 de de-
sembre, i una ambulància de SVB de 24 hores de l’1 
de juliol al 31 d’agost. Aquesta decisió, consensuada 
amb el SEM, es va considerar la més adient atès que, 
durant el període de juliol i agost, el municipi de Pra-
des té un important increment de població.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
149/X, sobre els serveis d’urgències del CAP 
L’Arboç
Tram. 290-00128/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 46674 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00128/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 149/X, 
sobre els serveis d’urgències del CAP L’Arboç.

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 149/X, sobre els ser-
veis d’urgències del CAP L’Arboç (núm. tram. 290-
00128/10), us informo del següent:

El nou model d’atenció a les urgències garanteix una 
resposta adequada a les necessitats de salut de l’àmbit 
de l’ABS Baix Penedès Interior.

La dotació de recursos existents a l’àrea de l’ABS és 
la següent:

– El Vendrell: una ambulància de suport vital avançat 
(SVA) de 24 hores i dues ambulàncies de suport vital 
bàsic (SVB) de 24 hores i una de 12 hores.

– Calafell: una ambulància de SVB de 24 hores i una 
de 12 hores.

– La Bisbal del Penedès: una ambulància de SVB de 
12 hores.

Al mateix temps, el Centre Coordinador del Servei 
d’Emergències Mèdiques fa el triatge telefònic de la 
demanda d’atenció sanitària i activa el recurs més 
efectiu.

En el marc de la Comissió operativa d’urgències i 
emergències, que es reuneix periòdicament a la Regió 
Sanitària, es realitza efectivament la coordinació entre 
els agents. D’altra banda, s’han realitzat reunions entre 
el Director dels serveis territorials de salut i l’Alcalde 
de l’Arbós. Un altre àmbit important de coordinació 
és la creació del Consell de participació del Sector Sa-
nitari, que permetrà copsar d’una manera ben directa 
amb la ciutadania tots aquells aspectes que provoquen 
inquietuds en la població.

Barcelona, 11 de novembre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
150/X, sobre la taxa sanitària dels escorxa-
dors
Tram. 290-00129/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 46176 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00129/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 150/X, 
sobre la taxa sanitària dels escorxadors.

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 150/X, sobre la taxa 
sanitària dels escorxadors (núm. tram. 290-00129/10), 
us informo del següent:

La taxa sanitària dels escorxadors resta descrita en el 
Títol XXI, Capítol VII, del Decret Legislatiu 3/2008, 
de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalu-
nya. Aquesta taxa desenvolupa, a Catalunya, l’aplica-
ció del Reglament (CE) 882/2004, de 29 d’abril, sobre 
controls oficials efectuats per a garantir la verificació 
del compliment de la legislació en matèria de pinsos i 
aliments i la normativa sobre salut animal i benestar 
animal.

El text de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesu-
res fiscals i financeres va ser refós mitjançant el Decret 
legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el 
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Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Amb posterioritat, la Llei 5/2012, del 20 de març, de me-
sures fiscals, financeres i administratives, modifica la 
norma anterior. En l’article 40.4 es concreta el següent:

4. En les activitats objecte d’aquesta taxa, els obligats 
a pagar-la no poden fer-la repercutir sobre aquell per 
a qui s’efectua l’activitat objecte de control, llevat que 
es tracti de l’actuació regulada per la lletra b de l’ar-
ticle 21.7-1 i llevat de la quantia corresponent a la in-
vestigació de residus que s’especifica en cada cas en la 
quota de sacrifici.

La lletra b de l’article 21.7-1 es refereix al fet imposa-
ble definit com a El control de determinades substàn-
cies i residus en els animals i llurs productes, en la for-
ma establerta per la normativa vigent.

Així, la Llei impedeix la repercussió de la taxa de sa-
crifici per part dels escorxadors cap als ramaders, però 
manté un supòsit en que sí que permet aquest trasllat 
impositiu al ramader, tractant-se de la fracció de ta-
xa que correspongui al control de substàncies i residus 
en animals i productes, que resulta d’aquesta forma 
traslladada al ramader inclosa en factura o document 
substitutiu, conforme a la Llei aprovada pel Parlament. 
En conseqüència existeixen suficients previsions en la 
Llei per a determinar els límits de la pràctica de reper-
cutir els imports de la taxa referida.

L’Agencia de Salut Pública recapta la taxa mitjançant 
autoliquidació per part del subjecte passiu i du a terme 
accions per a garantir la correcta aplicació de la nor-
mativa vigent pel que fa a la recaptació d’aquesta taxa. 
En aquest sentit, ha elaborat i tramès al sector, en re-
petides ocasions, circulars informatives sobre la taxa, 
en les quals s’explicita clarament qui n’és el subjecte 
passiu i els criteris de repercussió.

Respecte a la qüestió relativa a la improcedent reper-
cussió de la taxa als ramaders per part d’alguns es-
corxadors, cal dir que l’impediment d’aquesta pràcti-
ca depassa les competències del Govern. En cas que 
aquesta pràctica es produeixi malgrat allò explicitat en 
la norma, es duria a terme en el marc de les relacions 
comercials privades entre dos operadors econòmics 
sobre les quals el Govern de la Generalitat no té com-
petència. En aquest mateix sentit es va pronunciar la 
Direcció General de Tributs en el seu informe de 8 de 
setembre de 2008 on diu: «en la mesura que les ope-
racions de repercussió tenen lloc entre particulars, la 
disconformitat envers les mateixes només es pot posar 
de manifest en la via econòmica administrativa mitjan-
çant reclamació interposada pels interessats davant la 
Junta de Finances, en els termes de l’article 227.4 de la 
Llei general tributària, per remissió de l’article 1.1-2 
del text refós.»

En conseqüència, l’Agencia de Salut Pública de Cata-
lunya és responsable de la gestió, liquidació i recapta-

ció de la taxa, però això no li confereix potestat per a 
intervenir en les relacions econòmiques que s’establei-
xen amb posterioritat entre el subjecte passiu i altres 
operadors privats en condició de tercers.

Barcelona, 30 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
155/X, sobre l’impuls de fórmules d’auto-
nomia en la gestió dels centres sanitaris 
d’atenció primària
Tram. 290-00134/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 46177 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00134/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 155/X, 
sobre l’impuls de fórmules d’autonomia en la gestió 
dels centres sanitaris d’atenció primària.

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 155/X, sobre l’impuls 
de fórmules d’autonomia en la gestió dels centres sani-
taris d’atenció primària (núm. tram. 290-00134/10), us 
informo del següent:

El Servei Català de la Salut està estenent a tot el sis-
tema sanitari el contracte de compra de serveis, que 
és l’instrument que permet introduir diverses fórmules 
d’autonomia en la gestió dels centres sanitaris. La rela-
ció contractual entre el CatSalut i els seus proveïdors, 
en totes les línies assistencials, ja es duu a terme amb 
els centres concertats i actualment s’està fent extensiu 
als centres de l’Institut Català de la Salut, també en 
l’atenció primària.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 
157/X, sobre la implantació progressiva del 
cribratge poblacional de càncer de còlon i 
recte
Tram. 290-00136/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 46349 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00136/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 157/X, 
sobre la implantació progressiva del cribratge pobla-
cional de càncer de còlon i recte.

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 157/X, sobre la im-
plantació progressiva del cribratge poblacional de càn-
cer de còlon i recte (núm. tram. 290-00136/10), us ad-
junto l’informe sobre la proposta d’extensió 2014-2016 
del programa de detecció precoç de càncer de còlon i 
recte de Catalunya.

Barcelona, 31 d’octubre de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 26/X, 
sobre l’impuls d’un contracte programa que 
garanteixi l’estat del benestar i la recupera-
ció del nivell dels serveis bàsics fonamen-
tals
Tram. 390-00026/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 45262 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 19.11.2013

A la mesa de la Comissió d’economia, finances  
i pressupost

Núm. moció: 390-00026/10

Sobre: Control compliment de la Moció 26/X, sobre 
l’impuls d’un contracte programa que garanteixi l’es-
tat del benestar i la recuperació del nivell dels serveis 
bàsics fonamentals

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 26/X, sobre l’impuls d’un con-
tracte programa que garanteixi l’estat del benestar i la 
recuperació del nivell dels serveis bàsics fonamentals 
(núm. de tram. 390-00026/10), us informo del següent:

En el marc de l’elaboració de l’Acord Estratègic per 
al període 2013-2016, que està en fase de negociació 
entre el Govern i els agents econòmics i socials, s’es-
tà posant especial èmfasi en la identificació de mesu-
res orientades a la reactivació econòmica, basades en 
l’impuls a la competitivitat i la creació d’ocupació, i 
també de mesures que assegurin la cohesió social com 
a factor bàsic per al desenvolupament del país. En-
tre d’altres aspectes, s’estan identificant mecanismes 
que permetin una futura reparació dels efectes que els 
ajustos hagin pogut tenir sobre determinades políti-
ques de despesa i inversió socials.

Com a mesures concretes que actualment s’estan du-
ent a terme, podem destacar:

El projecte de llei de mesures fiscals, financeres, i 
del sector públic, actualment en tràmit parlamentari, 
ha introduït la modificació de l’article 138 de la Llei 
6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària, 
per adaptar la llei vigent a l’actual situació econòmi-
ca i social. En aquest sentit s’introdueixen tres canvis 
importants. D’una banda, allarga un any el període 
transitori per assolir l’objectiu d’estabilitat pressupos-
tària, permetent així un procés de consolidació de les 
finances públiques més adequat i amb menys impac-
te en l’activitat econòmica. Al mateix temps, i donat 
l’elevat deute públic, introdueix la necessitat d’elabo-
rar un informe valoratiu, amb caràcter anual, sobre la 
situació de l’endeutament de la Generalitat. Addici-
onalment, en el marc del pressupost a mitjà termini, 
la modificació vincula la recuperació de la despesa al 
restabliment de les cobertures socials i les polítiques 
d’estímul, introduint un element de reversibilitat en al-
guns aspectes a les polítiques de reducció de despesa 
actuals.

També s’inclou un precepte per tal de facilitar el com-
pliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i, en conseqüència, possibili-
tar la modificació de les resolucions de concessió de 
subvencions, de la mateixa manera que es preveu ja 
en l’actualitat la modificació dels contractes per cir-
cumstàncies similars amb normes especials sobre el 
règim de les subvencions. Així, les bases reguladores 
de la concessió de subvencions o ajuts han de preveure 
com a causa de modificació de les resolucions de con-
cessió la possibilitat de reducció parcial o total de la 
subvenció, com a conseqüència de les restriccions que 
se’n derivin del compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Per altra banda, el Govern de la Generalitat ja està tre-
ballant en actuacions tendents a garantir un increment 
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dels ingressos que asseguri el manteniment dels ni-
vells de despesa de l’any 2013 per al 2014. En aquest 
sentit, el Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014 destina un 71% de la 
despesa departamental a polítiques socials.

Pel que fa a l’augment de l’eficiència, el Govern ha in-
clòs al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
i del sector públic la creació de la Central de Compra 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

També ha creat el Pla de racionalització i optimit-
zació d’espais, i l’Oficina que el desenvolupa. El Pla 
té la missió de realitzar una gestió més eficient dels 
espais ocupats per serveis administratius de la Ge-
neralitat amb l’objectiu de reduir els costos directes 
(lloguers) i indirectes (despeses de seguretat, neteja, 
manteniment, etc.) derivats de l’ocupació d’aquests es-
pais. Com a conseqüència de la implementació del Pla, 
alguns immobles propietat de la Generalitat es deso-
cuparan i podran ser objecte d’alienació per a obtenir 
ingressos extraordinaris. Les operacions de vendes de 
patrimoni permeten alliberar recursos invertits en ac-
tius que no són estratègics per a la Generalitat de Ca-
talunya ni per a la ciutadania, i disposar d’ingressos 
per a polítiques públiques més prioritàries (salut, edu-
cació, polítiques socials).

En referència al compromís de priorització dels recur-
sos d’endeutament a la morositat de les administraci-
ons envers els ajuntaments, el tercer sector, les petites 
i mitjanes empreses de Catalunya, cal tenir en comp-
te que la normativa estatal d’estabilitat pressupostària 
determina la destinació de l’endeutament que es con-
creta amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i el 
Fons de Pagament a Proveïdors (FPP), en els quals es 
preveu la priorització de la finalitat a atendre.

Durant l’any 2013, la Generalitat va realitzar els paga-
ments amb regularitat, tot i que aquests pagaments es 
veuran afectats per les darreres decisions de la Comis-
sió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, 
que canvien les condicions dels mecanismes per pro-
veir liquiditat a les comunitats autònomes.

Pel que fa a la incorporació d’instruments d’avaluació 
de l’impacte de les polítiques públiques en la gestió 
pressupostària del Govern per tal d’objectivar l’efec-
te de la distribució de partides de despesa sobre els 
col·lectius més vulnerables i l’activitat econòmica del 
país, tal i com es pot comprovar consultant la web del 
Departament d’Economia i Coneixement, des de finals 
de 2011 està en vigor l’Acord de Govern de 20/11/2011 
pel qual s’aproven les directrius sobre el contingut i el 
procediment d’elaboració de l’informe d’impacte pres-
supostari, econòmic i social. Amb aquest informe és 
pretén que les iniciatives que ha d’aprovar el Govern, 
i que tinguin unes determinades característiques quan 
al seu impacte pressupostari, es valorin des del punt 
de vista econòmic, per tal de mesurar i comparar els 
seus costos i els beneficis des del punt de vista soci-

al. L’objectiu és poder determinar quin és el millor ús 
dels recursos públics i quina intervenció és la que pot 
maximitzar el benefici social. Aquesta valoració in-
corpora el benefici social per als col·lectius més vul-
nerables i té en compte la repercussió de la despesa 
social en l’activitat econòmica del país.

L’Acord de Govern esmentat conté les directrius i el 
procediment d’elaboració de l’informe d’impacte eco-
nòmic i social per tal de poder objectivar i homogene-
ïtzar la informació necessària per tal que sigui útil per 
prendre les decisions polítiques que pertoquin.

En aquest sentit, per a cada iniciativa cal identificar els 
objectius que persegueix en termes d’impacte social: 
els costos i els beneficis i la seva valoració monetà-
ria sempre que sigui possible per poder-ne obtenir el 
valor actual net (VAN), la taxa interna de rendiment 
(TIR) i la ràtio de beneficis sobre costos (B/C) per tal 
de disposar de criteris de decisió objectius i compa-
rables. Així mateix, es té en compte l’impacte que les 
iniciatives puguin tenir en l’equitat

(des de diversos punts de vista: territorial, generacio-
nal, etc.). D’altra banda, també es requereix una anà-
lisi de sensibilitat en relació amb les variables que pu-
guin tenir major incidència amb els costos i beneficis i 
una avaluació dels riscos associats.

L’Agència Tributària de Catalunya actua coordinada-
ment amb les següents administracions i entitats eco-
nòmiques i socials pel que fa a la lluita contra el frau: 
Agència Estatal d’Administració Tributària, Consell 
Territorial per a la Direcció i Coordinació de la Gestió 
Tributària, diputacions provincials de Barcelona, Tar-
ragona, Lleida i Girona, Ajuntament de Barcelona, en-
titats financeres (bancs i caixes), federacions i associa-
cions de turisme, col·legis i associacions professionals, 
Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors, Di-
recció General de Trànsit del Ministeri d’Interior i les 
autoritats portuàries dels ports de Catalunya.

D’altra banda, amb data 20.06.2013 es va publicar al 
DOGC la Resolució ECO 1277/2013, de 27 de maig, 
per la qual es dóna publicitat als criteris generals del 
Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Ca-
talunya per a l’any 2013, instrument anual específic de 
l’ATC per a la lluita contra el frau fiscal.

El Pla de control tributari per a 2013 l’integren, d’una 
banda, els criteris generals del Pla, que es fan públics, 
on es defineixen les principals àrees i també les línies 
generals d’actuació que hi corresponen; i, d’altra ban-
da, els plans parcials de cada una de les àrees que te-
nen responsabilitat en el control tributari, com són la 
gestió tributària, la inspecció tributària i la recaptació, 
que tenen caràcter reservat d’acord amb l’article 116 de 
la Llei General Tributària. Cada pla parcial configura 
el desenvolupament dels procediments i les línies d’ac-
tuació que han d’efectuar cada una de les àrees, amb 
una previsió tant de les actuacions com dels objectius i 
prioritats que s’han d’executar en el l’exercici.
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Les novetats més importants recollides en el Pla de 
Control Tributari 2013 són les següents:

– Control de la presentació de les autoliquidacions de 
l’Impost sobre el patrimoni i de no declarants.

– Control i comprovació de les autoliquidacions de 
l’impost sobre estades en establiments turístics i de no 
declarants.

– Control i comprovació dels fets derivats de les decla-
racions fiscals derivades de l’Impost sobre grans esta-
bliments comercials.

Finalment, pel que fa a les mesures pertinents per situ-
ar la morositat al nostre país dins dels estàndards eu-
ropeus, es pot constatar que les tensions de tresoreria 
viscudes durant el 2012 van quedar superades aquest 
any 2013 i el Govern va poder tornar als terminis es-
tàndards en els pagaments. La comunicació per part 
del Govern de l’Estat del canvi unilateral en les condi-
cions del FLA han alterat aquests terminis.

Per poder complir amb la llei de morositat i pagar a 
30 dies és indispensable que el Govern de l’Estat es-
panyol faciliti la liquiditat corresponent a l’amplia-
ció de l’objectiu de dèficit del 0,7% a l’1,58% a través 
del Fons de Liquiditat Autonòmic. També caldria que 
el Govern espanyol compleixi amb els compromisos 
contrets, que el Fons de Pagaments a Proveïdors sigui 
d’import suficient per pagar totes les obligacions en-
darrerides i que es facin efectius.

Barcelona, 8 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els motius del manteniment de les san-
cions a les persones que van participar en la 
campanya «No vull pagar»
Tram. 354-00067/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la campanya forestal del 2012
Tram. 354-00069/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’expulsió de Noureddine Ziani, membre 
de la Fundació Nous Catalans i president de 
la Unió de Centres Culturals Islàmics de Ca-
talunya, acusat d’espionatge
Tram. 354-00074/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la detenció d’un periodista
Tram. 354-00092/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la detenció d’un periodista el 15 de juny 
de 2013
Tram. 354-00096/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’actuació del Govern davant les inunda-
cions i riuades d’Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 354-00103/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els efectes de l’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat per al 
2012 en el pressupost d’aquest departament
Tram. 354-00136/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre els efectes de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generali-
tat per al 2012 en el pressupost d’aquest de-
partament
Tram. 354-00142/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 14, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 
259.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’escenari pressupostari d’aquest depar-
tament per al final del 2013
Tram. 354-00159/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia i Drets Humans amb el 
conseller de Justícia sobre l’escenari pres-
supostari d’aquest departament per al final 
del 2013
Tram. 354-00162/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 14, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 
259.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació del Departament d’Interior 
amb relació a diversos incidents que es van 
produir l’11 de setembre de 2013
Tram. 354-00169/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la presència de grups feixistes a Cata-
lunya
Tram. 354-00171/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les actuacions per a identificar els res-
ponsables de la crema d’una fotografia del 
rei en una manifestació a Mataró (Maresme) 
l’11 de setembre de 2013
Tram. 354-00172/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre les actuacions per a identificar els 
responsables de la crema d’una bandera es-
panyola durant la celebració del «No n’hi ha 
prou» a Mataró (Maresme) el juliol del 2013
Tram. 354-00173/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la seguretat i la gestió del risc amb rela-
ció al Pla especial d’emergències sísmiques 
a Catalunya (Sismicat), la plataforma Casa-
blanca, els pous Lubina i Montanazo i les 
centrals nuclears
Tram. 354-00188/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents del 18 d’octubre davant 
l’empresa Panrico, a Santa Perpètua de Mo-
goda (Vallès Occidental)
Tram. 354-00197/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
l’impagament al sector farmacèutic
Tram. 354-00208/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 45126).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 20.11.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Joan Aregio 
Navarro, exdirector el Servei Català de Tràn-
sit, davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre els motius per a sancionar les 
persones que van participar en la campanya 
«No vull pagar»
Tram. 356-00188/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre els mo-
tius del manteniment de les sancions a les 
persones que van participar en la campanya 
«No vull pagar»
Tram. 356-00189/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre les denúncies pre-
sentades contra membres de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca a Sabadell el 13 i 
el 14 d’abril de 2013
Tram. 356-00191/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença de José Luis 
López de Silanes, president de Compañía 
Logística de Hidrocarburos, davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre l’ade-
quació de la companyia a la legalitat vigent 
en matèria d’accidents greus
Tram. 356-00226/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Bombers de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’In-
terior perquè exposi la seva valoració de la 
campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00242/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Co-
ordinadora Obrera Sindical davant la Comis-
sió d’Interior perquè exposi la seva valoració 
de la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00243/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Secció de Bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi la seva valoració de 
la campanya de prevenció d’incendis
Tram. 356-00244/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Cata-
lunya davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les conseqüències de les re-
tallades pressupostàries en les polítiques de 
seguretat
Tram. 356-00271/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia - 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre les 
conseqüències de les retallades pressupos-
tàries en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00272/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esquadra 
- Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les conse-
qüències de les retallades pressupostàries 
en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00273/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·lectiu Autònom de Treba-
lladors dels Mossos d’Esquadra davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
conseqüències de les retallades pressupos-
tàries en les polítiques de seguretat
Tram. 356-00274/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la detenció d’un 
periodista
Tram. 356-00294/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació 
del Centre d’Internament d’Estrangers de 
Barcelona i sobre les actuacions de la Dele-
gació de l’Estat amb relació al model de se-
guretat de Catalunya
Tram. 356-00366/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Sans i Rodríguez, subdirector general de 
Recursos Humans de la Direcció General de 
la Policia, davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre les gestions fetes per la 
Direcció General de la Policia en compliment 
de les resolucions adoptades pel Parlament 
i sobre les dades facilitades als sindicats del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00374/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre les mesures per 
a establir un nou sistema de torns de servei 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00375/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre les mesures per 
a dotar d’armilles antibales lleugeres els 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00376/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Interior 
perquè valori el resultat de la campanya de 
prevenció i extinció d’incendis del 2013
Tram. 356-00384/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè valori el resultat de la cam-
panya de prevenció i extinció d’incendis del 
2013
Tram. 356-00385/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè valori el 
resultat de la campanya de prevenció i extin-
ció d’incendis del 2013
Tram. 356-00386/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Sans, subdirector general de Recursos 
Humans de la Direcció General de la Policia, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre l’escrit que va fer amb relació a les le-
sions per arma blanca i per arma de foc que 
van patir dos mossos d’esquadra al juliol del 
2013
Tram. 356-00393/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya davant 
la Comissió d’Interior perquè informi de la 
tramitació i l’informe de l’auditoria tècnica i 
econòmica del projecte Castor encarregada 
pel Ministeri d’Indústria
Tram. 356-00438/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Seguretat Nuclear davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
resultats de les proves de resistència poste-
riors a l’accident nuclear de Fukushima i el 
pla de recaracterització sísmica d’emplaça-
ment de les centrals nuclears amb relació a 
les centrals d’Ascó i Vandellòs
Tram. 356-00439/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Gur-
guí Ferrer, conseller del Consell de Segu-
retat Nuclear, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les instruccions tècni-
ques i les inversions que ha de fer l’Associ-
ació Nuclear Ascó - Vandellòs a les centrals 
nuclears com a conseqüència de les proves 
de resistència i les recomanacions europees 
després de l’accident nuclear de Fukushima
Tram. 356-00440/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pensionistes, Jubilats 
i Prejubilats de la Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè exposi la situació de 
la gent gran
Tram. 356-00486/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 43414).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 07.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Pensionistes de 
Comissions Obreres de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi la situació de la gent gran
Tram. 356-00487/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 43415).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 07.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè exposi la 
situació de la gent gran
Tram. 356-00488/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 43416).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 07.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui els informes tècnics de segui-
ment de moviments socials fets pel Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 356-00491/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
10, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 256.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa per la Sobirania Ener-
gètica davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre els 
treballs amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00496/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44977).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 07.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre els treballs 
amb relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00497/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44978).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 07.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Creu Roja de Catalunya da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració perquè informi sobre els treballs amb 
relació a la pobresa energètica
Tram. 356-00498/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 07.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Damià Cal-
vet, president del consell d’administració de 
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat 
i les Activitats Logístiques (CIMALSA), da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les plataformes logís-
tiques
Tram. 356-00500/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 45110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Mo-
reno, membre del Col·lectiu Papàs de l’Àlex, 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè expliqui l’activitat de 
l’entitat
Tram. 356-00502/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Bosch Cuen-
ca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 45682).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Pesca davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè exposi la situació en què es 
troben els pescadors de Badalona (Barcelo-
nès)
Tram. 356-00504/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46341).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
20.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè expliqui 
les actuacions previstes per a frenar la pèr-
dua de biodiversitat i de captures a la zona 
marítima compresa entre Arenys de Mar i 
Barcelona
Tram. 356-00505/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
20.11.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex-
pliqui la situació de la depuradora del Be-
sòs amb relació a l’abocament de sòlids que 
afecta Badalona (Barcelonès)
Tram. 356-00506/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46345).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 14.11.2013.

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 informi sobre els ob-
jectius i els treballs de la Plataforma
Tram. 356-00511/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 46758).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 19.11.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Servei Català de la Salut davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre el 
mapa sanitari dels dispositius d’atenció con-
tinuada i els efectius d’atenció urgent
Tram. 356-00512/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 46763).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.11.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Servei d’Emergències Mèdi-
ques davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre el mapa sanitari dels dispositius 
d’atenció continuada i els efectius d’atenció 
urgent
Tram. 356-00513/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 46763).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
20.11.2013.

Proposta de compareixença del gerent del 
Consorci Sanitari de Terrassa davant la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes amb 
relació al Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 
2010
Tram. 362-00002/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 45169).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, 14.11.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la detenció 
d’un periodista el 15 de juny de 2013
Tram. 355-00085/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre les destitu-
cions d’agents de la brigada mòbil pel cas 
d’Ester Quintana
Tram. 355-00086/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la seguretat 
i la gestió del risc amb relació al Pla especial 
d’emergències sísmiques a Catalunya (Sis-
micat), la plataforma Casablanca, els pous 
Lubina i Montanazo i les centrals nuclears
Tram. 355-00087/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Paraplègics i Grans Minusvàlids 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00076/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 15 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 12.11.2013, 
DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Cecs i Disminuïts Visu-
als amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00083/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 15 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 12.11.2013, 
DSPC-C 247.

Compareixença de Carles Duarte, president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, o de la persona del Consell en qui de-
legui, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura
Tram. 353-00181/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, tinguda el 14.11.2013, DSPC-C 257.

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació per a infor-
mar sobre l’acció concertada per al 2013 de 
la Conferència de Comissions de Justícia i 
Pau d’Europa
Tram. 357-00049/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 15.11.2013, DSPC-C 260.

Compareixença de Jordi Mestre González, 
ex-director general d’Unnim Banc, ex-direc-
tor general de Caixa Sabadell i ex-conseller 
delegat d’Unnim Banc, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00168/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 30.09.2013, DSPC-C 195.

Compareixença d’Enric Mata Tarragó, ex-
director general d’Unnim Caixa i ex-director 
general de Caixa Terrassa, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Res-
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00169/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 30.09.2013, DSPC-C 195.
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Compareixença de Jaume Ribera i Segura, 
expresident d’Unnim i expresident de Caixa 
Terrassa, 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. 357-00170/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 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 30.09.2013, DSPC-C 195.

Compareixença de José Antonio Somalo, 
defensor del client de la Federació de Cai-
xes d’Estalvi Catalanes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00222/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 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 19.11.2013, DSPC-C 262.

Compareixença de Roque Borràs, represen-
tant de la Plataforma Estafats per la Banca, 
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. 357-00224/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 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 19.11.2013, DSPC-C 262.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per Catalunya Cai-
xa davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00226/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 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 19.11.2013, DSPC-C 262.

Compareixença de Joaquín Olmeda 
González, representant del servei d’atenció 
al client de Bankia, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00228/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 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 19.11.2013, DSPC-C 262.

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans perquè informi so-
bre la seguretat dels centres penitenciaris, 
les fugues d’interns i la situació del Centre 
Penitenciari de Figueres i la presó Model, i 
perquè presenti l’informe del Comitè Euro-
peu per a la Prevenció de la Tortura i de les 
Penes o els Tractes Inhumans o Degradants 
redactat arran d’una visita a Espanya
Tram. 357-00300/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 14.11.2013, 
DSPC-C 259.
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Compareixença d’Antoni Argent Ballús, co-
ordinador del projecte educatiu «Millorem», 
davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats per a informar sobre l’elaboració i les 
conclusions de l’estudi d’aquest projecte 
educatiu
Tram. 357-00312/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 258.

Compareixença de David Moner, president 
de la Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè expliqui la situació de l’esport 
català i les federacions esportives
Tram. 357-00316/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 248.

Compareixença de Jaume Domingo, presi-
dent de la Unió de Consells Esportius de Ca-
talunya, perquè expliqui la situació dels con-
sells esportius
Tram. 357-00317/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda el 13.11.2013, 
DSPC-C 248.

Compareixença del director general de Ser-
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre 
la situació i la planificació de la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris
Tram. 357-00326/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 14.11.2013, 
DSPC-C 259.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Criminòlegs davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
informar sobre la funció dels criminòlegs i la 
creació d’un col·legi professional
Tram. 357-00330/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 14.11.2013, 
DSPC-C 259.

Compareixença d’Albert Royo i Mariné, se-
cretari general del Patronat Catalunya Món - 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre 
les actuacions exteriors del patronat
Tram. 357-00337/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 15.11.2013, DSPC-C 260.

Compareixença d’una representació de 
Banc Sabadell, davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a explicar la posició de l’entitat 
respecte als fons d’inversió adreçats al mer-
cat d’aliments
Tram. 357-00379/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 252.

Compareixença de Javier Guzmán, direc-
tor de Veterinaris sense Fronteres, davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a explicar la 
posició de l’entitat respecte als fons d’inver-
sió adreçats al mercat d’aliments
Tram. 357-00380/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, tinguda el 13.11.2013, DSPC-C 252.
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 19.11.2013, DSPC-C 263.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 19.11.2013, DSPC-C 263.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 19.11.2013, DSPC-C 263.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 19.11.2013, DSPC-C 263.

Compareixença d’Stewart Maxwell, diputat 
del Parlament d’Escòcia, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00488/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 19.11.2013, 
DSPC-C 264.

Compareixença de Patricia Ferguson, dipu-
tada del Parlament d’Escòcia, davant la Co-
missió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00489/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 19.11.2013, 
DSPC-C 264.

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre els motius del manteni-
ment de les sancions a les persones que van 
participar en la campanya «No vull pagar»
Tram. 357-00491/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre les denúncies presentades 
contra membres de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca a Sabadell el 13 i el 14 d’abril 
de 2013
Tram. 357-00492/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.
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Compareixença de José Luis López de Si-
lanes, president de Compañía Logística de 
Hidrocarburos, davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre l’adequació de la com-
panyia a la legalitat vigent en matèria d’acci-
dents greus
Tram. 357-00493/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior per a in-
formar sobre la detenció d’un periodista
Tram. 357-00494/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença del director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior per a in-
formar sobre el nou informe emès amb rela-
ció al cas d’Ester Quintana
Tram. 357-00495/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat davant la Comissió d’Interior per 
a informar sobre la situació del Centre d’In-
ternament d’Estrangers de Barcelona i so-
bre les actuacions de la Delegació de l’Estat 
amb relació al model de seguretat de Cata-
lunya
Tram. 357-00496/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença de la delegada del Govern 
de l’Estat a Catalunya davant la Comissió 
d’Interior per a informar de la tramitació i 
l’informe de l’auditoria tècnica i econòmica 
del projecte Castor encarregada pel Minis-
teri d’Indústria
Tram. 357-00497/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença del president del Consell de 
Seguretat Nuclear davant la Comissió d’In-
terior per a informar sobre els resultats de 
les proves de resistència posteriors a l’acci-
dent nuclear de Fukushima i el pla de reca-
racterització sísmica d’emplaçament de les 
centrals nuclears amb relació a les centrals 
d’Ascó i Vandellòs
Tram. 357-00498/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.

Compareixença d’Antoni Gurguí Ferrer, con-
seller del Consell de Seguretat Nuclear, da-
vant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre les instruccions tècniques i les inver-
sions que ha de fer l’Associació Nuclear As-
có - Vandellòs a les centrals nuclears com a 
conseqüència de les proves de resistència 
i les recomanacions europees després de 
l’accident nuclear de Fukushima
Tram. 357-00499/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el 
14.11.2013, DSPC-C 256.
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Compareixença Daniel Turp, catedràtic de 
dret internacional i constitucional de la Uni-
versitat de Mont-real, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00500/10

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 d’Eduard Roig, professor de 
dret constitucional a la Universitat de Barce-
lona, davant la Comissió d’Estudi del Dret a 
Decidir
Tram. 357-00501/10

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 de Cultura 
i Llengua amb el president del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts per a informar 
sobre l’activitat del Consell
Tram. 359-00010/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 14.11.2013, 
DSPC-C 257.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 2033/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 62/2003, del 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social, 
especialment pel que fa a l’article 46
Tram. 380-00006/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 45173 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.11.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Fer-
nando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, 
don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y 
López, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2033-
2004, interpuesto por el Parlamento de Cataluña, con-
tra los arts. 33.2.a); 46.15 y 17; 120; 127.3; 128.2; 129.7 
y 21, disposición adicional vigésima tercera; disposi-
ción adicional trigésima, y el apartado 7 de la disposi-
ción adicional cuadragésima primera, todos ellos de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. Ha comparecido y 
formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido 
Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, 
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en el Tribunal Consti-
tucional el 29 de marzo de 2004, la Letrada del Parla-
mento de Cataluña, actuando en la representación que 
legalmente ostenta, interpuso recurso de inconstituci-
onalidad contra los preceptos de la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social que se señalan en el encabezamiento 
de esta Sentencia.
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Antes de comenzar con el análisis de los concretos 
preceptos impugnados, analiza la demanda la incons-
titucionalidad de las leyes de acompañamiento. Señala 
que la Ley impugnada ha venido a modificar ciento di-
ecinueve leyes cuyo alcance y dimensión afecta a ma-
terias heterogéneas. Cita como ejemplo la reforma de 
la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social 
operada por el art. 46 de la Ley impugnada, que ha 
modificado un número significativo de preceptos con 
contenido socio laboral. Por otra parte, el art. 46 se 
ubica en el capítulo IV titulado «otras normas en ma-
teria social» donde se incluyen normas especialmente 
heterogéneas. Examinado el contenido de los distintos 
capítulos y títulos que conforman la Ley impugnada, 
entiende la Letrada que la Ley no respeta el principio 
de seguridad jurídica como consecuencia de la utili-
zación de una mala técnica legislativa. En ese sentido, 
señala la existencia de un importante bloque norma-
tivo, que transpone dos directivas comunitarias, en-
cabezado por el art. 27 de la Ley impugnada y que 
supone la traslación al derecho positivo del conteni-
do del art. 14 CE, que cuenta con un sólido desarrollo 
por la doctrina constitucional, por lo que la ubicación 
de esta regulación en la ley de acompañamiento cons-
tituye la mayor objeción a la utilización de este tipo 
de normas legales. Entiende, además, que la doctrina 
constitucional ha censurado esta técnica legislativa a 
partir de los límites que ha impuesto a la Ley de pre-
supuestos y considera que éstos son extrapolables a las 
leyes de acompañamiento, en especial en lo relativo a 
la incertidumbre que se ocasiona a los destinatarios de 
las leyes con motivo de la deslocalización legislativa 
(STC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3).

Continúa la demanda exponiendo las vulneraciones 
competenciales en las que han ido incurriendo los con-
cretos preceptos impugnados y que se resumen a con-
tinuación: 

a) El art. 33 de la Ley 62/2003 crea el Consejo para 
la promoción de la igualdad de trato y no discrimina-
ción de las personas por el origen racial o étnico. Entre 
sus competencias, reguladas en su apartado segundo, 
están la de prestar asistencia necesaria a las víctimas 
que fueren objeto de discriminación por motivo de su 
origen racial o étnico en el momento de tramitar recla-
maciones, siendo precisamente esta competencia del 
apartado a) la que se impugna.

La función del Consejo estatal de dar apoyo a personas 
con dificultades se plantea con relación a la situación 
de estas personas en servicios que son de competen-
cia autonómica, como educación, sanidad, o servicios 
prestacionales, así como en su actividad laboral, mate-
ria que en la vertiente ejecutiva es también de compe-
tencia autonómica. Entiende la Letrada del Parlamen-
to que ningún título competencial da cobertura a esta 
función ejecutiva, pues no estamos ante legislación 
mercantil, penal y penitenciaria, procesal, o laboral, 
ni por último ante el régimen de función pública que 

son los títulos invocados por la disposición final deci-
moquinta de la Ley impugnada. Tampoco resulta de 
aplicación el art. 149.1.1 CE, pues no cumple los re-
quisitos establecidos al respecto por las SSTC 61/1997, 
de 20 de marzo y 239/2002, de 11 de diciembre, ni 
establece las condiciones básicas que garanticen un 
contenido mínimo de los derechos y deberes constitu-
cionales, ya que la defensa y promoción de la no dis-
criminación es una función de naturaleza administra-
tiva que no tiene cabida en este título competencial. 
Cierto es que el precepto pretende salvaguardar las 
competencias atribuidas al Defensor del Pueblo, pero 
las que habrían tenido que respetarse son las de los de-
fensores del pueblo autonómicos. La función ejecutiva 
de prestar asistencia a las víctimas entra, en su opi-
nión, en colisión con las competencias autonómicas o 
locales, cosa que no ocurre con el resto de funciones, 
que no comportan medidas ejecutivas concretas y que 
vendrían amparadas por el art. 9.2 CE. Resulta, sin 
embargo, que el art. 9.25 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (en adelante EAC) atribuye a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 
asistencia social en desarrollo de lo establecido en el 
art. 148.1.20 CE. La asistencia social es, conforme a la 
Carta social europea, la que reúne los dos requisitos 
de (i) ser prestaciones individualizadas para la cober-
tura de las necesidades básicas de personas sin recur-
sos, y (ii) ajenas al régimen contributivo de la Seguri-
dad Social, notas ambas que reúne la función atribuida 
al Consejo estatal. Sobre esta competencia en materia 
de asistencia social, asumida en exclusiva por la Co-
munidad Autónoma, no confluye ningún título estatal 
horizontal, de donde deriva la inconstitucionalidad de 
la competencia ejecutiva antes mencionada.

b) El art. 46 modifica el texto refundido de la Ley so-
bre infracciones y sanciones en el orden social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. Corresponde al Estado la legislación básica 
y el régimen económico de la Seguridad Social. Por 
su parte, el art. 17.2 EAC dispone que corresponde a 
la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica del Estado, salvando 
las normas que configuran su régimen económico y la 
gestión del régimen económico de la Seguridad Soci-
al, mientras que el art. 17.4 le atribuye la organización 
y administración de todos los servicios relacionados 
con la Seguridad Social y la tutela de instituciones y 
fundaciones en materia de sanidad y seguridad social, 
reservando al Estado la alta inspección.

La STC 102/1995, de 26 de junio, en su FJ 32, confir-
ma el reparto competencial sobre la materia, distin-
guiendo la función ejecutiva de la legislación básica. 
En lo que respecta al régimen económico de la Se-
guridad Social, la STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3, 
declaró que las competencias autonómicas de gestión 
económica de la Seguridad Social serán sólo aquellas 
que no puedan comprometer la unidad del sistema o 
perturbar su funcionamiento económico uniforme, 
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ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recur-
sos de la Seguridad Social o engendrar desigualdades 
entre los ciudadanos. Por lo que respecta a la potes-
tad sancionadora, la STC 195/1996, de 28 de noviem-
bre, distingue entre infracciones que recaen directa-
mente sobre la actividad económica de la Seguridad 
Social, correspondiendo en este caso al Estado la de-
terminación de la infracción y la potestad para sanci-
onar, y aquellas que no guardan relación con ello, si-
endo en este caso de competencia de las Comunidades 
Autónomas.

Pues bien, el apartado 17 del art. 46 de la Ley impug-
nada modifica el art. 48.4 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, en el sentido de que si la sanción afecta a las 
prestaciones por desempleo, la competencia para san-
cionar corresponde a la entidad gestora de las mismas, 
que es una entidad estatal, e impone al órgano auto-
nómico la obligación de comunicar a la entidad gesto-
ra las infracciones contenidas en los arts. 24.3 y 25.4 
del citado texto refundido. En otras palabras, entiende 
la recurrente que la norma que se impugna atribuye a 
un organismo estatal la competencia que correspon-
día a la Generalitat, en contra de lo establecido en el 
art. 17.2 EAC, cuando la STC 195/1996 declaró que la 
competencia para sancionar las infracciones previstas 
en los arts. 30.1 y 30.2.2 de la Ley 8/1998, hoy inclui-
das en el art. 24.3 a) y 25.4 a) y b) corresponden a las 
Comunidades Autónomas con competencias de ejecu-
ción en materia de Seguridad Social.

El apartado 15 del art. 46 de la Ley impugnada aña-
de al texto refundido una disposición adicional terce-
ra que dispone que el apartado 48.4 debe entender-
se sin perjuicio de las funciones de las Comunidades 
Autónomas delimitadas en materia de trabajo, ocu-
pación y formación por los reales decretos de traspa-
sos. El hecho de que queden expresamente salvadas 
las competencias autonómicas sólo en materias que no 
corresponden a la Seguridad Social confirma la priva-
ción de competencias que, en materia sancionadora, se 
ha ocasionado a las Comunidades Autónomas, motivo 
por el que se impugna también este apartado.

c) El art. 120, también impugnado, establece la norma-
tiva básica sobre los regímenes de ayuda a los agricul-
tores, previendo para todo el ámbito nacional el régi-
men de pago único de las ayudas directas previsto en 
el Reglamento CE núm. 1782/2003 del Consejo, de 29 
de septiembre. Ello comporta, en opinión de la Letra-
da del Parlamento, que la gestión de estas ayudas pa-
sará a ser competencia de la Administración estatal, 
que será la que determinará sus condiciones. Recu-
erda la demanda que la ejecución de las normas co-
munitarias corresponde a quien tenga la competencia 
materialmente específica, citando entre otras la STC 
128/1999, de 1 de julio, FJ 7 c). La agricultura es una 
competencia específica de la Comunidad Autónoma 
(art. 12.1.4 EAC) y, aun cuando el Estado se haya ba-
sado en el título del art. 149.1.13 CE, hay que recor-

dar los límites al ejercicio de la mencionada compe-
tencia establecidos por la doctrina constitucional, pues 
aunque comprende previsiones y medidas singulares 
que sean necesarias para alcanzar los fines propues-
tos, debe poseer una incidencia directa y significativa 
sobre la actividad económica general (STC 128/1999, 
de 1 de julio, FJ 7). Por ello la norma estatal tendría 
que justificar, para legitimar la remisión al reglamen-
to, la necesidad de intervención estatal o ésta debería 
deducirse indubitadamente del supuesto de hecho que 
se regulase. En este caso la norma comunitaria admi-
te que el pago único se regionalice (art. 58 del Regla-
mento CEE), sin que exista una justificación concreta 
que permita hacer uso del art. 149.1.13 CE.

d) El art. 127 modifica el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental: en concreto, el apartado 3 añade una nue-
va disposición adicional, la cuarta, al texto refundido, 
para determinar que cuando un plan o proyecto está 
sometido a estudio de impacto ambiental cumplirá al 
mismo tiempo la función de evaluación de las repercu-
siones de este mismo plan sobre las zonas de especial 
conservación.

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, que creó una 
red ecológica de zonas especiales de conservación, 
«Natura 2000», fue traspuesta a nuestro Derecho por 
el Real Decreto 1997/1995, en ejercicio de la compe-
tencia que al Estado atribuye el art. 149.1.23 CE. Pues 
bien, el precepto impugnado, además de unificar en 
un solo instrumento la evaluación ambiental, ha pre-
visto que las medidas compensatorias que en su caso 
se tengan que aprobar en aplicación del mencionado 
real decreto se fijarán previa consulta con la Comu-
nidad Autónoma correspondiente. Ello implica que la 
nueva disposición adicional, al integrar la intervención 
administrativa prevista en el Real Decreto 1997/1995, 
traslada al Estado la competencia autonómica para 
todos aquellos proyectos o planes cuya autorización 
corresponda a la Administración estatal. De acuerdo 
con la normativa en materia de impacto ambiental y la 
doctrina constitucional, corresponde al Estado la com-
petencia para realizar el estudio de impacto ambien-
tal cuando se trata de planes o programas de la Ad-
ministración estatal. El precepto impugnado elimina 
una competencia ejecutiva en materia de medio ambi-
ente que corresponde a la Generalitat a partir del art. 
10.1.16 EAC, sin contemplar forma alguna de colabo-
ración.

Por su parte, el art. 128.2 de la Ley 62/2003 modifica 
el párrafo segundo del apartado cuatro del art. 27 de 
la Ley 10/1998, de residuos, que hace referencia a los 
suelos contaminados. Dicho apartado habilita al Gobi-
erno para aprobar una relación de actividades poten-
cialmente contaminantes e impone dos obligaciones a 
los propietarios de las fincas en que se realicen dic-
has actividades: (i) declarar en escritura pública que se 
han realizado las citadas actividades en la finca cuya 
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propiedad se transmite y (ii) la obligación de remitir 
periódicamente a la Comunidad Autónoma informes 
de situación en los que figuren los datos relativos a los 
criterios que sirvan de base para la declaración de su-
elos contaminados según el procedimiento del apar-
tado primero del art. 27. La novedad que introduce el 
precepto impugnado es que la remisión del informe de 
situación se realizará tras una evaluación preliminar 
cuyo contenido será fijado por el Consejo de Minis-
tros, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
lo que se considera contrario a la competencia asumi-
da por la Comunidad Autónoma en el art. 10.1.16 EAC 
por las mismas razones invocadas en relación con el 
art. 127.3.

e) El art. 129 de la Ley 62/2003 modifica varios ar-
tículos del texto refundido de la Ley de aguas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001, con la fi-
nalidad de transponer al derecho interno la Directiva 
marco del agua. Entiende la Letrada del Parlamento 
que el título que justificaría esta regulación es el art. 
149.1.22 CE, mientras que la competencia en materia 
de aguas de Cataluña viene determinada por el art. 
9.16 EAC que, en el caso de que se proyecten distin-
tos títulos competenciales sobre un mismo espacio 
físico, entra en juego la exigencia del principio de 
cooperación (STC 118/1998, de 4 de junio), debién-
dose recordar que la trasposición de la directiva co-
munitaria no altera el orden interno de distribución 
de competencias.

El apartado 7 añade al texto refundido el art. 16 bis, 
que introduce el concepto de demarcación hidrográfi-
ca. Ello, sin embargo, no puede suponer que se elimi-
ne el criterio que viene impuesto por el art. 149.1.22 
CE sobre el carácter compartido o interno de la cu-
enca. Por ello entiende que el apartado séptimo es in-
constitucional al atribuir al Gobierno la competencia 
para fijar el ámbito territorial de todas las demarcaci-
ones cuando esta competencia será de la Comunidad 
Autónoma si afecta a demarcaciones intracomunitari-
as. Finalmente, el apartado 21 atribuye al Gobierno la 
actuación subsidiaria en caso de falta de propuesta, en 
el caso de elaboración y revisión de los planes hidro-
lógicos. Considera la demanda que la STC 227/1988, 
de 29 de noviembre, FJ 20 d) ya estableció que la ac-
tuación subsidiaria del Gobierno sólo se puede enten-
der referida a los planes cuya elaboración no corres-
ponda a las Comunidades Autónomas. Como quiera 
que el citado precepto no distingue entre planes cuya 
elaboración es competencia del Estado y aquellos que 
corresponde elaborar a las Comunidades Autónomas, 
resulta inconstitucional.

f) La disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 
62/2003 modifica la disposición adicional décima de 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico na-
cional, que atribuía al plan integral del delta del río 
Ebro la definición del régimen hídrico que permita el 
desarrollo de las funciones ecológicas del río, el delta 

y el ecosistema, así como el caudal adicional que ase-
gure la satisfacción de los requerimientos medioambi-
entales. En su lugar, la disposición adicional vigésimo 
tercera establece que el régimen hídrico del río Ebro 
se determinará de acuerdo con el procedimiento legal-
mente establecido en la mencionada Ley de aguas y 
en su normativa de desarrollo para todas las cuencas 
intercomunitarias de España. Este cambio legislativo 
no obedece, como pretende el legislador, a la necesi-
dad de trasponer la normativa europea en materia de 
aguas pues ello ya se hizo en el precepto ahora modi-
ficado. Por otra parte, la modificación operada por el 
precepto impugnado es contraria a la Directiva mar-
co del agua ya que se elimina una garantía ambiental 
para la pervivencia del río, del delta y de su ecosiste-
ma marino próximo. El precepto es inconstitucional 
porque deja sin contenido esencial un sistema equili-
brado de colaboración entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma para ejercer las competencias autonómicas 
medio ambientales de espacios protegidos, de ordena-
ción del territorio y del litoral que inciden sobre el del-
ta del Ebro (STC 118/1998, FJ 12).La reforma vacía de 
contenido el plan integral del delta del Ebro, lo cual 
comporta el vaciamiento de funciones de la organiza-
ción mixta creada para el régimen de colaboración.

g) Las disposiciones adicionales trigésima y cuadragé-
sima primera vienen a modificar el régimen jurídico 
de la televisión y la radiodifusión. La primera de ellas 
establece obligaciones de programación y limitacio-
nes a la emisión en cadena de servicios de televisión 
de ámbito estatal o autonómico, previstas en la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, y de ámbito local a la 
que se refiere la Ley 41/1995, de 22 de diciembre. La 
segunda establece la conversión a la tecnología digital 
de las emisoras de radiodifusión sonora.

El art. 149.1.27 CE atribuye al Estado la competen-
cia para establecer las normas básicas del régimen de 
prensa, radio y televisión y, en general, de todos los 
medios de comunicación social, y el art. 16 EAC, por 
su parte, atribuye a la Generalitat las competencias de 
desarrollo legislativo y de ejecución en los términos 
y casos establecidos en la ley que regule el estatuto 
jurídico de la radio televisión, un reparto similar a la 
técnica de bases desarrollo (STC 127/1994, de 5 de 
mayo).

Pues bien, la disposición adicional trigésima regula el 
contenido de las concesiones autonómicas y locales 
con vulneración del sistema constitucional de distri-
bución de competencias. Invocando la doctrina esta-
blecida en la STC 248/1988, de 20 de diciembre, con-
sidera la Letrada del Parlamento que solo es básica la 
regulación relativa al otorgamiento de las concesiones, 
pero no así los aspectos que afecten a prescripciones 
sobre programación y contenido. Por otra parte, este 
precepto no ha sido declarado formalmente básico lo 
que supone vulnerar el elemento formal de las bases. 
En tercer lugar, el art. 7.4 de la Ley 41/1995, de 22 de 
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diciembre, de televisiones locales por ondas terrestres, 
reconoce a las Comunidades Autónomas las compe-
tencias para autorizar emisiones en cadena, de modo 
que el precepto impugnado convierte en decisión bási-
ca estatal para la televisión digital lo que es competen-
cia autonómica para la televisión por ondas.

En cuanto a la disposición adicional cuadragésima pri-
mera, los apartados 5 y 6 hacen referencia al apagón 
analógico de las emisoras de ondas medias, exigiendo 
la presentación de un proyecto técnico de las instala-
ciones para realizar emisiones con tecnología digital, 
que será aprobado por la Agencia Estatal de Radioco-
municaciones. Su apartado 7 dispone que las entida-
des que tengan título habilitante para llevar el servicio 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modu-
lación de frecuencia podrán solicitar la realización de 
las emisiones con tecnología digital utilizando el do-
minio público radioeléctrico que tuvieren reservado, 
siempre que existan normas armonizadoras elabora-
das por un organismo europeo de normalización y que 
el nivel de interferencia en el mismo canal o adyacen-
tes no sea superior al que se produzca con modula-
ción de frecuencia. La autorización se otorga por el 
Secretario de Estado de Comunicaciones. Entiende la 
Letrada del Parlamento que la atribución de esta com-
petencia ejecutiva al Estado en relación a las entidades 
que prestan el servicio en frecuencia modulada es in-
constitucional pues esa competencia ejecutiva corres-
ponde a la Comunidad Autónoma (STC 168/1993, de 
27 de mayo FJ 5).

2. Mediante providencia de 28 de abril de 2004, la 
Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó 
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra determinados preceptos de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social; dar traslado de la 
demanda para personación y alegaciones al Congre-
so de los Diputados, al Senado y al Gobierno, y pu-
blicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial 
del Estado».

3. Por escrito registrado en el Tribunal Constitucional 
el 7 de mayo de 2004, el Abogado del Estado, en re-
presentación del Gobierno, se personó en el recurso y 
solicitó la ampliación del plazo de alegaciones, prór-
roga que fue acordada por la Sección Primera del Tri-
bunal Constitucional mediante providencia de 11 de 
mayo de 2004.

4. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de mayo 
de 2014, el Presidente del Senado se personó en el re-
curso. Mediante escrito de 14 del mismo mes y año, el 
Presidente del Congreso de los Diputados comunicó la 
intención de la Cámara de no personarse en el mismo.

5. El 21 de mayo de 2014 tuvo entrada en el Regis-
tro General del Tribunal Constitucional el escrito de 
alegaciones de la Abogacía del Estado. Rechaza, antes 
de nada, la inconstitucionalidad de las denominadas 

leyes de acompañamiento y la vulneración del prin-
cipio de seguridad jurídica. Así, recuerda que el art. 
134 CE sólo impone límites a las leyes de presupu-
estos, y que al Tribunal Constitucional no le corres-
ponde pronunciarse sobre la perfección técnica de las 
leyes cuando la Constitución no impone en materia de 
técnica legislativa una solución única. Solo se infrin-
giría el principio de seguridad jurídica si el conteni-
do o las omisiones del texto normativo produjeran tal 
confusión y dudas que generasen una incertidumbre 
insuperable sobre la previsibilidad de sus efectos, lo 
que no ocurre en este caso. Por otra parte, la técnica 
legislativa de incorporar normas intrusas a las leyes 
de acompañamiento solo podría considerarse contra-
ria al principio de seguridad jurídica cuando no exis-
ta justificación suficiente para introducirlas en la ley 
de acompañamiento y supongan un cambio legislativo 
tan severo que afecten al sistema de fuentes en cuyo 
seno pretenden desarrollar su eficacia, o cuando la 
modificación tuviera tal alcance que la coherencia del 
cambio normativo solo pudiera obtenerse a través del 
procedimiento de elaboración legislativa, con la trans-
parencia y el examen global exigidos por la sistemáti-
ca entre los distintos preceptos modificados. Ninguna 
de estas condiciones concurre en el caso de los precep-
tos impugnados.

En cuanto a los concretos preceptos impugnados, el 
Abogado del Estado realiza las siguientes alegaciones: 

a) Relativas al art. 33.2 a). Entiende el Abogado del 
Estado que la función de asistencia para presentar las 
reclamaciones de discriminación ante los distintos po-
deres públicos puede darse en diversos campos de la 
actividad administrativa y ser producida por distintas 
administraciones, por lo que resulta razonable que sea 
el Estado el que, al amparo de la competencia prevista 
en el art. 1491.1.1 CE y en aplicación de lo estableci-
do en el art. 13, constituya este órgano colegiado para 
la promoción de la igualdad de trato, órgano al que 
se incorporan las administraciones públicas. Dada la 
naturaleza del Consejo, no puede concluirse el menos-
cabo de las competencias autonómicas, pues el prin-
cipio de coordinación es intrínseco al Estado de las 
autonomías.

b) Relativas al art. 46.17. Aunque en la demanda se ci-
tan otros preceptos, el único impugnado es el apartado 
17. En todo caso, el Estado tiene competencia exclusi-
va en materia laboral, por lo que la tipificación de las 
distintas infracciones del orden social es competencia 
estatal. En la STC 195/1996, se proponía al legislador 
estatal la reelaboración de la Ley sobre infracciones y 
sanciones del orden social para clarificar las compe-
tencias en beneficio de la seguridad jurídica, pero el 
texto refundido preveía que, en materia de ejecución 
de la legislación social, dichas potestades sanciona-
doras serían ejercidas por los órganos y con los lími-
tes de distribución que determinara cada Comunidad 
Autónoma. Dicha redacción no solventó los problemas 
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de seguridad jurídica y los Tribunales ordinarios vini-
eron anulando las sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM); en virtud de los supu-
estos de hecho tipificados en el art. 17.1 y 2 del texto 
refundido, por corresponder esas competencias a las 
Comunidades Autónomas como titular de las compe-
tencias sobre ejecución de la legislación laboral. Por 
ello, la nueva redacción ha pretendido resolver la con-
tradicción reseñada, sin que la nueva redacción conlle-
ve vulneración alguna de las competencias autonómi-
cas sobre ejecución de la legislación laboral.

c) Relativas al art. 120. El régimen de pago único de 
las ayudas directas y el régimen de pago único parci-
al es una norma de carácter básico tal y como se des-
prende de su propio contenido, y se encuentra ampa-
rada en el texto del propio Reglamento comunitario y 
en el art. 149.1.13 CE, puesto que las competencias en 
materia de agricultura están limitadas por la legisla-
ción estatal básica. La elección de si se aplica un crite-
rio regional, aunque permitida por el reglamento euro-
peo, es una decisión que corresponde a cada Estado. A 
partir de aquí, el recurso es preventivo, pues parte de 
la base de que el desarrollo reglamentario para el que 
se habilita al Gobierno va a vulnerar las competenci-
as autonómicas en materia de agricultura cuando, sólo 
una vez aprobada la nueva normativa común de desar-
rollo, podrá examinarse si se ha producido o no un ex-
ceso competencial. El precepto impugnado ni siquiera 
prevé un sistema de gestión centralizado de los fondos.

d) Relativas al art. 127.3. Las certificaciones que son 
objeto del precepto impugnado traen causa de la ha-
bilitación contenida en el art. 6.3 del Real Decreto 
1997/1995, por el que se establecen medidas que tiene 
como finalidad el mantenimiento o restablecimiento 
de los hábitats naturales y de las especies silvestres de 
fauna y flora. La declaración que realiza el Ministerio 
de Medio Ambiente no supone el ejercicio de compe-
tencias en materia de medio ambiente ni de espacios 
naturales protegidos, sino de una competencia apare-
jada a la obra o proyecto que se pretende ejecutar por 
la administración que la tiene atribuida (STC 13/1998, 
22 de enero, FJ 8). Entre la evaluación de impacto am-
biental y la evaluación de la repercusión sobre las zo-
nas protegidas integrantes de la Red Natura 2000 se 
da una analogía, pues con ambas se trata de facilitar 
la información adecuada que permita decidir sobre un 
determinado proyecto con pleno conocimiento de los 
impactos significativos sobre el medio ambiente, por 
lo que la doctrina establecida por este Tribunal sobre 
la declaración de impacto ambiental es de aplicación 
a esta evaluación. La previsión según la cual las Co-
munidades Autónomas deben manifestar su confor-
midad con la obra o proyecto en cuestión es la previ-
sión establecida en el fundamento jurídico 9 de la STC 
13/1998, de que el ejercicio de las competencias del 
Estado debe hacerse atendiendo al principio de cola-
boración.

e) Relativas a los arts. 128.2 y 129.7 y 21. La regu-
lación por el Gobierno, previa consulta a las Comu-
nidades Autónomas, del contenido de la evaluación 
preliminar entra dentro del mínimo normativo que 
corresponde fijar al Estado en materia de medio ambi-
ente, pues ésta deberá ser sustancialmente la misma en 
todo el territorio nacional, sin que el texto impugnado 
impida a las Comunidades Autónomas desarrollar el 
mínimo común justificado por la necesidad de trata-
miento de los datos de evaluación de suelos contami-
nados a nivel nacional.

En cuanto a la determinación por el Gobierno de las 
demarcaciones hidrográficas, la previsión del apartado 
7 del art. 129 sólo está referida a las demarcaciones en 
tanto que unidades de gestión de las cuencas de com-
petencia estatal, esto es, de las cuencas intercomunita-
rias, por lo que no afecta a las cuencas intracomunita-
rias. En cuanto al apartado 21 del art 129, la demanda 
se limita a la impugnación del inciso referido a la ac-
tuación subsidiaria del Gobierno a falta de propuesta, 
lo que no supone innovación alguna, pues ya está re-
cogido en el art. 41.2 sobre elaboración de los planes 
de cuenca, lo que debe ser interpretado conforme a la 
STC 118/1998, FJ 26.

f) Relativas a la disposición adicional vigésimo terce-
ra. La aplicación del procedimiento general de la Ley 
de aguas para la determinación del régimen hídrico 
del río Ebro, frente al específico previsto por el plan 
hidrológico nacional, no significa el incumplimiento 
de la Directiva marco del agua y la desprotección del 
delta del Ebro, tal y como argumenta la demanda. El 
procedimiento general establecido por la Ley de aguas 
prevé las técnicas adecuadas de cooperación entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que no 
existe vulneración competencial alguna.

g) Relativas a la disposición adicional trigésima. Los 
contenidos mínimos de emisión forman parte del nú-
cleo esencial de la concesión para la gestión del servi-
cio público de televisión, lo que junto a su vinculación 
a la configuración de los derechos y libertades recogi-
dos en el art. 20 de la Constitución, hace que la regu-
lación estatal sobre las obligaciones de programación 
y limitaciones a la emisión estén justificadas por el art. 
149.1.27 CE. Hay que añadir que constituye una de las 
facetas del uso de las ondas radioeléctricas, por lo que 
también encontraría cobertura en el art. 149.1.21 CE 
ya que requiere ser ordenado de forma unitaria por el 
Estado, cohonestándose todos los usos del demanio 
radioeléctrico.

h) Relativas a la disposición adicional cuadragésima 
primera, apartado 7. El Tribunal Constitucional (STC 
168/1993, FJ 5) tiene afirmado que las competencias 
ejecutivas reservadas al Estado en materia de teleco-
municaciones se fundamenta en dos circunstancias. En 
primer lugar en razones técnicas derivadas del dominio 
público radioeléctrico y, en segundo lugar, la profusa 
normativa internacional que disciplina el tema. Ambas 
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circunstancias justifican que el Estado otorgue las au-
torizaciones para la emisión con tecnología digital pa-
ra prestar el servicio de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, sin que pueda 
estimarse la vulneración competencial alegada.

6. Por providencia de 22 de octubre de 2013 se señaló 
para deliberación y votación de la presente Sentencia 
el día 23 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Este recurso de inconstitucionalidad se interpo-
ne por el Parlamento de Cataluña contra una serie de 
preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
En concreto, se impugnan los arts. 33.2 a); 46.15 y 
17; 120; 127.3; 128.2; 129.7 y 21, disposición adicio-
nal vigésimo tercera; disposición adicional trigésima, 
y el apartado 7 de la disposición adicional cuadragé-
sima primera. La Letrada del Parlamento de Cata-
luña, además de destacar la inconstitucionalidad de 
las leyes de acompañamiento, alega que los distintos 
preceptos impugnados vulneran las competencias asu-
midas por la Comunidad Autónoma en su Estatuto de 
Autonomía. Por el contrario, el Abogado del Estado 
considera que todos los preceptos impugnados están 
justificados por los títulos competenciales que asisten 
al Estado, razón por la cual suplica la desestimación 
íntegra del recurso.

2. Antes de abordar el análisis de los distintos precep-
tos impugnados, procede realizar algunas precisiones 
relativas al objeto del proceso. A estos efectos cumple 
señalar que la mayoría de los preceptos impugnados 
en este recurso de inconstitucionalidad han sido ob-
jeto de análisis por parte de este Tribunal en la STC 
104/2013, de 25 de abril, cuya doctrina tendremos en 
cuenta en lo que resulte de aplicación.

a) Como se expuso de forma pormenorizada en los 
antecedentes de esta Sentencia, la Letrada del Parla-
mento realiza una primera alegación relativa a la in-
constitucionalidad de las leyes de acompañamiento 
por vulneración del principio de seguridad jurídica. 
Lejos de imputar esta vulneración a preceptos concre-
tos, formula esta alegación como un reproche general 
derivado de la técnica legislativa utilizada y, en conse-
cuencia, dirigido a toda la Ley, lo que implica que la 
estimación, en su caso, de la citada alegación, debería 
conducir a la declaración de inconstitucionalidad de 
la Ley en su totalidad. Sin embargo, los dos acuerdos 
impugnatorios del Pleno del Parlamento de Cataluña, 
en cuya ejecución se presenta este recurso de inconsti-
tucionalidad, sólo autorizan la impugnación de deter-
minados preceptos y, en consecuencia, el suplico de la 
demanda sólo solicita la declaración de inconstituci-
onalidad y nulidad de los concretos artículos impug-
nados.

Así pues, la inconstitucionalidad alegada, al no ir 
acompañada de la petición de declaración de incons-
titucionalidad de la Ley impugnada, queda fuera del 
objeto de este proceso y, por tanto, no será objeto de 
pronunciamiento en esta Sentencia.

b) Algunos de los preceptos impugnados en este pro-
ceso han sido modificados con posterioridad a la inter-
posición de este recurso, modificaciones que debemos 
tener en cuenta a los efectos de determinar si el recur-
so mantiene o no su objeto. Todo ello partiendo de la 
base de que, al tratarse de cuestiones competenciales, 
el criterio determinante es la pervivencia de la contro-
versia competencial, lo que habremos de dilucidar a 
partir de la incidencia real que la modificación o dero-
gación del precepto impugnado haya tenido sobre ella 
(por todas STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 2).

En primer lugar, la STC 104/2013, de 25 de abril, de-
claró inconstitucional y nulo, con los efectos señalados 
en su fundamento jurídico 4, el art. 46. 17 de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, en cuanto introduce un 
tercer párrafo en el art. 48.4 del texto refundido de la 
Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto. Eliminado este párrafo del ordenamien-
to jurídico, sólo cabe declarar que el presente recurso 
ha perdido objeto en lo que respecta al art. 46.17 de la 
Ley impugnada.

La misma suerte debe correr la impugnación del art. 
46.15 de la Ley impugnada, que añade una disposición 
adicional tercera, intitulada: «Competencia sanciona-
dora en materia de prestaciones por desempleo», al 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que 
contiene el texto refundido de la Ley de infracciones y 
sanciones del orden social. Esta disposición adicional 
reza de la siguiente forma: 

«Lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 48 de esta 
ley se entiende sin perjuicio de las funciones en mate-
ria de empleo delimitadas por los reales decretos de 
traspasos a las Comunidades Autónomas de la gestión 
realizada por el Instituto Nacional de Empleo en ma-
teria de trabajo, empleo y formación, así como de la 
coordinación entre los servicios públicos de empleo de 
las comunidades autónomas y la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo.

La coordinación a la que se refiere el párrafo anteri-
or se llevará a cabo en la Comisión de Coordinación 
y Seguimiento, de composición paritaria, contemplada 
en los reales decretos de traspasos a las comunidades 
autónomas de la gestión realizada por el Instituto Na-
cional de Empleo en materia de trabajo, empleo y for-
mación, y constituida para la coordinación de la gestión 
del empleo y la gestión de las prestaciones por desem-
pleo, sin perjuicio de los convenios que a tal efecto pu-
dieran suscribirse entre los órganos y entidades compe-
tentes del Estado y de las Comunidades Autónomas.»
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Debe tenerse en cuenta que, tal y como se expuso en 
los antecedentes, la impugnación de este precepto se 
realiza por conexión con el art. 46.17 de la norma im-
pugnada y éste ha sido declarado inconstitucional y nu-
lo. A mayor abundamiento, resulta que el art. 48.5 del 
texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones 
del orden social, en la redacción que le ha dado el Real 
Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, atribuye al servi-
cio de empleo competente, sin prejuzgar su carácter es-
tatal o autonómico, la sanción de las infracciones con-
tenidas en los arts. 24.3 y 25.4 de esta norma legal. Por 
lo dicho, debe concluirse la pérdida de vigencia de la 
controversia competencial trabada sobre el art. 46.15.

El art. 127.3 de la Ley impugnada añade al Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evalu-
ación de impacto ambiental, una disposición adicional 
cuarta intitulada «Evaluación ambiental de los planes 
y proyectos estatales previstos en el artículo 6 del Re-
al Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la bi-
odiversidad». Este Real Decreto Legislativo fue dero-
gado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, pero ello no ha hecho perder objeto al proceso, 
pues la regulación contenida en la disposición adicio-
nal cuarta de éste último ha reproducido el precepto 
impugnado en similares términos a los que son objeto 
de impugnación en este recurso (STC 104/2013, de 25 
de abril, FJ 2).

El art. 128.2 de la Ley impugnada modifica la redac-
ción del art. 27.4, párrafo segundo de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de residuos, añadiendo, a la regulación 
de las obligaciones de información a las que están 
sujetos los titulares de actividades potencialmente 
contaminantes, una evaluación preliminar cuyo con-
tenido fija el Gobierno, previa consulta las Comunida-
des Autónomas. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados, ha derogado la Ley de 
residuos, pero mantiene vigente la denominada evalu-
ación o informe preliminar por lo que debemos consi-
derar que pervive la controversia competencial (STC 
104/2013, de 25 de abril, FJ 2).

Por el contrario, el proceso ha perdido objeto de for-
ma sobrevenida en lo que afecta a las disposiciones 
adicionales vigésima tercera y trigésima. La prime-
ra de ellas deroga el apartado 1 a) de la disposición 
adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
plan hidrológico nacional que preveía la elaboración 
del plan integral de protección del delta del Ebro, plan 
que ha sido recuperado con la misma regulación por la 
modificación operada por la Ley 11/2005, de 22 de ju-
nio. En cuanto a la disposición adicional trigésima im-
pone unas obligaciones de programación y límites de 
emisión que han sido eliminadas por la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, general de la comunicación audiovisual 
(STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 2).

En definitiva, sólo pervive el conflicto competencial 
en lo que afecta a los arts. 33.2 a); 120, 127.3; 128.2; 

129.7 y 21 y apartado 7 de la disposición adicional cu-
adragésima primera.

3. El Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) que 
estaba vigente en el momento de la interposición de 
este recurso ha sido modificado por la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio. Tratándose de un proceso en el 
que se cuestiona la competencia del Estado para dictar 
la regulación impugnada, resulta de aplicación nues-
tra ya reiterada doctrina sobre el ius superveniens con-
forme a la cual, las cuestiones controvertidas deberán 
resolverse teniendo en cuenta, como parámetro de en-
juiciamiento, las leyes –bloque de la constitucionali-
dad– en vigor en el momento de dictarse la Sentencia 
y, por tanto, el Estatuto de Autonomía actualmente vi-
gente (por todas, STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 2, 
con cita de otras anteriores).

4. Analizaremos en este fundamento la constituciona-
lidad del art. 33.2 a) de la Ley impugnada. Este pre-
cepto regula, como una de las funciones del Consejo 
para la promoción de la igualdad de trato y no discri-
minación de las personas por su origen racial o étnico, 
la de prestar asistencia a las víctimas de discrimina-
ción por razón del citado origen a la hora de tramitar 
sus reclamaciones ante las Administraciones públicas.

Como se expuso de forma pormenorizada en los ante-
cedentes, la vulneración de este precepto parte de que 
se está atribuyendo al Estado una competencia ejecu-
tiva en materia asistencial, e instrumental de las diver-
sas prestaciones que competen a la Generalitat, alega-
ciones que coinciden básicamente con las del proceso 
constitucional que dio lugar a la STC 104/2013, de 25, 
abril, que declaró la constitucionalidad de este mismo 
precepto y que ahora debemos reiterar.

Como entonces señalamos, las características de la 
función de asesoramiento que se encomienda al Con-
sejo –órgano en el que participan las Comunidades 
Autónomas– vienen determinadas por la normativa 
comunitaria que exige se ejerza con independencia, 
nota que por sí sola permite descartar que se trate del 
ejercicio de una competencia de las Administraciones 
públicas. A lo que añadimos que la prestación de asis-
tencia para hacer reclamaciones ante las Administra-
ciones públicas no prejuzga la competencia para su re-
solución y que había quedado garantizado el principio 
de participación de las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de esta función a través de su pertenencia al 
Consejo.

5. Nos referiremos a continuación al art. 120 de la Ley 
aquí impugnada, que establece que el régimen de pa-
go único de las ayudas directas del Reglamento (CE) 
núm. 1782/2003, del Consejo de 29 de septiembre de 
2003, que regula las disposiciones comunes aplicables 
a los regímenes de ayuda directa en el marco de la po-
lítica agrícola común se aplicará en todo el territorio 
a escala nacional y habilita al Gobierno para el desar-
rollo reglamentario. La Letrada del Parlamento consi-
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dera que vulnera las competencias autonómicas de la 
Comunidad Autónoma, a quien corresponde la ejecu-
ción de la normativa comunitaria por tratarse de agri-
cultura, sin que la regulación estatal impugnada tenga 
cabida en el título competencial del art. 149.1.13 CE. 
Esta misma alegación es la expuesta por la Letrada de 
la Generalitat en el proceso constitucional que dio lu-
gar a la STC 104/2013, de 25 de abril, a cuyos razona-
mientos nos remitimos para desestimar la impugna-
ción de este precepto. En resumen, en el fundamento 
jurídico 5 de la citada Sentencia señalamos: (i) que la 
decisión estatal cuestionada se ha adoptado dentro del 
margen de decisión permitido por el Reglamento eu-
ropeo que se ejecuta; (ii) que aunque Cataluña osten-
ta competencias exclusivas en materia de agricultura 
(art. 116.1 EAC), el Estado ostenta las que le atribuye 
el art. 149.1.13 CE; (iii) que, conforme a la doctrina 
constitucional en ella citada, la competencia que os-
tenta el Estado está sujeta a dos límites consistentes en 
que el ejercicio de la competencia estatal no elimine 
la competencia autonómica colindante y que es nece-
sario que exista un principio al que se encamine la in-
tervención estatal y que ésta llegue sólo hasta donde lo 
exija aquél; (iv) que la decisión de aplicar el régimen 
de pago único a escala nacional implica que las ayudas 
a percibir por los agricultores se fijen sobre bases uni-
formes establecidas para todo el Estado y a partir de 
una única cantidad establecida en función del importe 
total de ayudas asignado a cada Estado miembro, por 
lo que se trata de una decisión estructural y conforma-
dora de un sistema de ayudas a un sector económico 
concreto, con una finalidad directiva básica y coordi-
nadora, de donde cabe concluir que la regulación im-
pugnada tiene acomodo en el art. 149.1.13 CE; (v) que 
el precepto impugnado no prejuzga cuál es la adminis-
tración competente para gestionar el sistema de ayu-
das y, finalmente, (vi) que la decisión de regionalizar 
este tipo de ayudas debe ser adoptada por el Estado al 
amparo del art. 149.1.13 CE.

Por estas razones se debe confirmar la constituciona-
lidad del art. 120 de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre.

6. El art. 127, a cuya constitucionalidad nos referire-
mos en este fundamento jurídico, añade una disposi-
ción adicional cuarta en el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. Esta disposición regula la evaluación a la 
que se refiere el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
silvestre, relativa a planes y proyectos autorizados por 
el Estado y sometidos a evaluación de impacto ambi-
ental. La evaluación se incluye en el procedimiento de 
evaluación ambiental que corresponde realizar al Es-
tado, quien establecerá las medidas compensatorias 
para garantizar la coherencia global de la Red Natura 
2000 y las comunicará a la Comisión Europea.

Como en el proceso constitucional que dio lugar a la 
STC 104/2013, de 25 de abril, la Letrada del Parla-
mento de Cataluña invoca la vulneración de las com-
petencias autonómicas en materia de gestión ambien-
tal y espacios naturales protegidos. Como bien señala 
la Sentencia antes citada en su fundamento jurídico 7, 
esta cuestión fue resuelta por las SSTC 149/2012, de 
5 de julio, FJ 3 y 59/2013, de 13 de marzo, cuyos ar-
gumentos reiteramos aquí. La evaluación ambiental 
de las zonas especiales de conservación es una técni-
ca muy similar a la evaluación de impacto ambiental, 
pues se trata de determinar la conveniencia o no de 
realizar la obra proyectada desde la perspectiva de sus 
repercusiones sobre este tipo de espacios. Las obras, 
proyectos y actividades están sometidas por la Cons-
titución y los Estatutos de Autonomía a sus propios 
títulos competenciales que atraen al medioambiental 
y, por tanto, también a la competencia para realizar la 
evaluación ambiental de los proyectos que afectan a 
espacios de la Red Natura 2000.

Estas razones llevan a confirmar la constitucionalidad 
del art. 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

7. En cuanto al art. 128.2 cuyo análisis abordaremos a 
continuación, modifica el art. 27.4 de la Ley 10/1998, 
de residuos, añadiendo a la obligación de los titulares 
de actividades potencialmente contaminantes del sue-
lo de remitir informes de situación en los que figuran 
los datos relativos a los criterios que sirven de base 
para la declaración de suelos contaminados, la reali-
zación de una evaluación preliminar cuyo contenido 
debe ser fijado por el Consejo de Ministros previa con-
sulta a las Comunidades Autónomas. El Parlamento 
de Cataluña considera que se trata de una competen-
cia ejecutiva medioambiental que no tiene cabida en 
la competencia estatal en materia de medio ambiente.

En nuestras SSTC 104/2013, de 25 de abril, FJ 8, y 
111/2013, de 9 de mayo, FJ 4, ante alegaciones sus-
tancialmente idénticas, afirmamos que la previsión 
impugnada participa formalmente de la cobertura 
del art. 149.1.23 CE. Entendimos, además, que el art. 
149.1.23 CE permite al legislador estatal dictar nor-
mas de obligada aplicación que aseguren un mínimo 
de protección de los elementos naturales, objetivo al 
que responde el precepto impugnado al establecer la 
obligación para los titulares de realizar la evaluación 
preliminar. Por otra parte, la remisión al Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, de la 
regulación del contenido mínimo de la evaluación pre-
liminar resulta justificada en función del carácter téc-
nico de la materia, por lo que cualquier planteamiento 
relativo al exceso de dicha regulación tendría carácter 
preventivo en este momento.

Las razones expuestas nos llevan a desestimar la im-
pugnación de este concreto precepto.

8. Nos pronunciaremos, a continuación, sobre el art. 
129.7 y 21 de la Ley impugnada. El apartado 7 del art. 
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129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añade un 
nuevo art. 16 bis al texto refundido de la Ley de aguas, 
cuyo apartado 5 atribuye al Gobierno, previa audiencia 
a las Comunidades Autónomas, la competencia para 
fijar el ámbito territorial de cada demarcación hidro-
gráfica, que es, por exigencia de la Directiva 2000/60/
CE, o Directiva marco del agua, la principal unidad 
de gestión hidrográfica. La Letrada del Parlamento 
considera que esta competencia debe corresponder a 
la Comunidad Autónoma cuando se trata de demarca-
ciones intracomunitarias, por lo que la atribución de 
esta competencia al Estado no estaría comprendida en 
el título competencial del art. 149.1.22 CE.

Como bien recuerda la STC 104/2013, de 25 de abril, 
esta cuestión fue resuelta en la STC 149/2012, de 5 de 
junio, FJ 7, en la que se afirmó que como el legislador 
ha seguido manteniendo la noción central de cuenca 
hidrográfica, el precepto se limita a habilitar al Gobi-
erno para configurar demarcaciones hidrográficas de 
competencia estatal, esto es, las que afectan a cuencas 
intercomunitarias, sin que el legislador haya previsto 
la delimitación de demarcaciones mixtas que incluyan 
cuencas inter e intracomunitarias, todo ello sin perju-
icio de los eventuales convenios que puedan suscribir-
se a estos efectos entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. En mérito de lo expuesto debemos decla-
rar la constitucionalidad de este precepto.

El apartado 21 del art. 129 añade al art. 41 del texto re-
fundido de la Ley de aguas los nuevos apartados 3,4,5 
y 6, siendo el cuestionado en este proceso el nuevo art. 
41.3 que atribuye al Gobierno una competencia subsi-
diaria para la propuesta de los planes hidrológicos cu-
ando no lo hagan los organismos correspondientes en 
el plazo establecido.

Tal y como recuerda la STC 104/2013, de 25 de abril, 
FJ 10, el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 
la STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 20 c), en el 
sentido de reconocer al Estado competencias en ma-
teria de planificación hidrológica también en las cu-
encas intracomunitarias, a partir de lo dispuesto en el 
art. 149.1.13 CE, pero rechazó que la previsión de una 
competencia supletoria como la aquí cuestionada tu-
viera cabida entre las competencias estatales al con-
tener una forma de control sustitutivo que no ha sido 
previsto por la Constitución en las relaciones ordina-
rias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
todo ello sin perjuicio de que a falta del correspondi-
ente plan hidrológico de cuenca resulten de aplicación 
las previsiones directamente aplicables del plan hidro-
lógico nacional. En aplicación de esta doctrina, la STC 
104/2013, FJ 9, afirma que la actuación subsidiaria del 
Gobierno en caso de falta de propuesta, introducida 
por el art. 129.21 de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, solo es aplicable a los planes cuya elaboración y 
revisión corresponde a organismos no dependientes de 
las Comunidades Autónomas, interpretación confor-
me que lleva al fallo.

En consecuencia debemos desestimar la impugnación.

9. Cumple, finalmente, referirse a la disposición adi-
cional cuadragésima primera intitulada «conversión a 
la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión 
sonora a cuyo tenor: 

«Las entidades que dispongan de título habilitante pa-
ra prestar el servicio de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia podrán solici-
tar autorización al Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información para 
la realización de sus emisiones con tecnología digital 
utilizando el dominio público radioeléctrico que tengan 
reservado, siempre que existan normas armonizadas 
elaboradas por un organismo de normalización euro-
peo reconocido y que el nivel de interferencia en el mis-
mo canal o en los canales adyacentes no sea superior al 
que se produciría con modulación de frecuencia.»

Entiende la Letrada del Parlamento que la competen-
cia ejecutiva de autorización corresponde a la Comu-
nidad Autónoma en aplicación de la doctrina estable-
cida en la STC 168/1993, de 27 de mayo, FJ 5. Por 
el contrario, el Abogado del Estado considera que las 
competencias ejecutivas reservadas al Estado en mate-
ria de telecomunicaciones se fundamentan en dos cir-
cunstancias que concurren en el presente caso. En pri-
mer lugar en razones técnicas derivadas del dominio 
público radioeléctrico y, en segundo lugar, la profusa 
normativa internacional que disciplina el tema. Am-
bas circunstancias justifican que el Estado otorgue las 
autorizaciones para la emisión con tecnología digital 
para prestar el servicio de radiodifusión sonora en on-
das métricas con modulación de frecuencia.

Para resolver la cuestión planteada resulta requisito si-
ne qua non encuadrar la materia regulada en el título 
competencial que resulte más específico. La Letrada 
del Parlamento la reconduce, por tratarse de emisoras 
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, y sin 
mayores argumentos que la cita de la STC 168/1993, 
de 27 de mayo, a las normas básicas de radio, prensa y 
televisión y de todos los medios de comunicación soci-
al –art. 149.1.27 CE–, titulo competencial que arbitra, 
tal y como hemos señalado en reiteradas ocasiones, 
una competencia compartida en la que corresponde al 
Estado dictar las normas básicas, y a las Comunidades 
Autónomas el desarrollo legislativo y reglamentario, y 
las competencias ejecutivas (por todas la STC 7/2012, 
de 17 de enero, FJ 5). Pero colindante con éste títu-
lo competencial es el contemplado por el art. 149.1.21 
CE, que atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de telecomunicaciones.

En nuestra STC 235/2012, de 13 de diciembre, FJ 7, con 
cita de la STC 5/2012, de 17 de enero, FJ 5 y de otras 
anteriores, recordamos la doctrina de este Tribunal a 
los efectos de la aplicación de ambos títulos competen-
ciales, señalando que el punto de conexión es, en cuan-
to al art. 149.1.27 CE, la directa relación de la radiodi-
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fusión, en cuanto medio de comunicación social, con 
las libertades y derechos fundamentales recogidos en 
el art. 20 CE y referidos al derecho a comunicar y a 
recibir información y a la libertad de expresión. Por el 
contrario, los aspectos técnicos claramente atinentes a 
la regulación del soporte o instrumento del cual la radio 
y televisión se sirven –ondas radioeléctricas, hertzianas 
o electromagnéticas– quedan dentro de la competencia 
estatal exclusiva del art. 149.1.21 CE, todo ello sin per-
juicio de la necesaria cautela con que debe utilizarse 
este último título para evitar que su fuerza expansiva 
vacíe de contenido las competencias asumidas estatuta-
riamente por las Comunidades Autónomas.

Trasladando esta doctrina al concreto precepto impug-
nado, resulta que éste otorga al Estado una competen-
cia de autorización limitada, única y exclusivamente, 
al cambio de la tecnología analógica convencional por 
la digital, técnica que descansa, al igual que la anteri-
or, en la utilización de las ondas terrestres con la única 
diferencia de que la tecnología digital multiplica, ha-
ciéndolo más eficaz, el uso del espectro radioeléctrico, 
de manera que se multiplican las posibilidades de emi-
sión en una misma frecuencia, con las posibles conse-
cuencias de interferencia entre canales de emisión, lo 
que afecta, sin duda, al soporte o instrumento del que 
se sirve la radiodifusión sonora, competencia exclusi-
va del Estado ex art. 149.1.21 CE.

Debe repararse en que la norma impugnada exige, co-
mo requisito para instar y obtener la autorización del 
Estado, que los solicitantes estén en posesión de un tí-
tulo previo que les habilite para la emisión, cuyas con-
diciones no se ven afectadas por la nueva autorización, 
más allá de la modificación técnica que supone el paso 
a la tecnología digital, ni atribuye al Estado, a partir 
de esta autorización, nuevas competencias de control 
sobre la adecuación de la actividad de emisión al título 
habilitante. La disposición impugnada no contempla, 
en definitiva, la sustitución del título administrativo 
previamente existente, ni su caducidad.

Así planteada, la autorización estatal versa sobre un 
aspecto eminentemente técnico, predeterminado por 
las normas internacionales –requiere de la existencia 
de normas armonizadas elaboradas por un organismo 

de normalización europeo reconocido–, afecta al uso 
del espectro, pues se supedita a la inexistencia de in-
terferencias sobre el canal o canales que se podrían ver 
afectados como consecuencia de la emisión con tec-
nología digital– y en nada afecta a los derechos fun-
damentales de libertad de expresión, y de comunicar 
y recibir información, punto de conexión que podría 
permitir la entrada en juego del art. 149.1.27 CE y que 
se tuvo en cuenta en la STC 168/1993, de 27 de mayo, 
con cita de la STC 26/1982, de 24 de mayo, para reco-
nocer la competencia de las Comunidades Autónomas 
en materia de otorgamiento de concesiones de radiodi-
fusión sonora en frecuencia modulada. En definitiva, 
el apartado 7 de la disposición cuadragésima primera 
se ha dictado en ejercicio de la competencia que os-
tenta el Estado ex art. 149.1.21 CE, motivo por el cual 
procede desestimar su impugnación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

1.º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del 
presente recurso en lo que respecta a los apartados 
quince y diecisiete del artículo 46 y a las disposicio-
nes adicionales vigésimo tercera y trigésima de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y del orden social.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veintitrés de octubre de dos mil 
trece

Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Adela Asua Ba-
tarrita; Luis Ignacio Ortega Álvarez; Encarnación Ro-
ca Trías; Fernando Valdés Dal-Ré; Juan José González 
Rivas; Santiago Martínez-Vares García; Pedro José 
González-Trevijano Sánchez; Enrique López y López
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	Tram. 356-00487/10
	Sol·licitud
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	Tram. 362-00002/10
	Sol·licitud
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	Tram. 357-00300/10
	Substanciació
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	Compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari general del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les actuacions exteriors del patronat
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	Compareixença d’una representació de Banc Sabadell, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al mercat d’aliments
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	Substanciació

	Compareixença de Javier Guzmán, director de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar la posició de l’entitat respecte als fons d’inversió adreçats al mercat d’aliments
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	Compareixença d’una representació del Banc dels Aliments davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil
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	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Compareixença d’Stewart Maxwell, diputat del Parlament d’Escòcia, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
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	Substanciació

	Compareixença de Patricia Ferguson, diputada del Parlament d’Escòcia, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
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	Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior per a informar sobre els motius del manteniment de les sancions a les persones que van participar en la campanya «No vull pagar»
	Tram. 357-00491/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les denúncies presentades contra membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a Sabadell el 13 i el 14 d’abril de 2013
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	Compareixença de José Luis López de Silanes, president de Compañía Logística de Hidrocarburos, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre l’adequació de la companyia a la legalitat vigent en matèria d’accidents greus
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	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la detenció d’un periodista
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	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el nou informe emès amb relació al cas d’Ester Quintana
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona i sobre les actuacions de la Delegació de l’Estat amb relació al model de seguretat de Cat
	Tram. 357-00496/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar de la tramitació i l’informe de l’auditoria tècnica i econòmica del projecte Castor encarregada pel Ministeri d’Indústria
	Tram. 357-00497/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell de Seguretat Nuclear davant la Comissió d’Interior per a informar sobre els resultats de les proves de resistència posteriors a l’accident nuclear de Fukushima i el pla de recaracterització sísmica d’emplaçament de 
	Tram. 357-00498/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’Antoni Gurguí Ferrer, conseller del Consell de Seguretat Nuclear, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les instruccions tècniques i les inversions que ha de fer l’Associació Nuclear Ascó - Vandellòs a les centrals nuclears co
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	Compareixença Daniel Turp, catedràtic de dret internacional i constitucional de la Universitat de Mont-real, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
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	Compareixença d’Eduard Roig, professor de dret constitucional a la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00501/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a informar sobre l’activitat del Consell
	Tram. 359-00010/10
	Substanciació
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