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S U M A R I

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 l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00035/10
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis del barri de la Romànica de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaça-
ment de l’estació depuradora d’aigües residuals que s’ha de 
construir a Piera
Tram. 250-00642/10
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
estació depuradora d’aigües residuals al nucli urbà del Por-
tell, a Piera
Tram. 250-00643/10
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Can 
Bonastre, a Piera
Tram. 250-00652/10
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en 
la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10
Rebuig p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 14
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 16

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de suport i foment de l’autoocu-
pació
Tram. 202-00048/10
Esmenes a la totalitat p. 16

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Proposta de designació de candidats per a l’elecció 
d’un magistrat del Tribunal Constitucional
Tram. 284-00011/10
Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences p. 17
Termini de presentació de candidats p. 17

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció a les persones dependents
Tram. 250-00770/10
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes pre-
sentades (BOPC 204) p. 17

Proposta de resolució sobre el subministrament 
d’aigua en fonts públiques i sobre l’autorització per a ta-
llar-ne el subministrament en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes pre-
sentades (BOPC 204) p. 17

Proposta de resolució sobre la reserva de la biosfe-
ra de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal i el garanti-
ment del transport sanitari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Escola Les Vinyes, de Castellbisbal
Tram. 250-00834/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Dos fascicles Fascicle primer

Ef7
Nota adhesiva
– Compareixença de Conxita Oliver, directora del centre Arts Santa Mònica 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. 353-00209/10), a la pàg. 33, ha estat modificada en el BOPC 261, pàg. 122.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una zo-
na única escolar i el manteniment de l’oferta educativa a 
Castellbisbal
Tram. 250-00835/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la resposta institucio-
nal a la proposta del Govern de l’Estat de modificació de la 
regulació de les federacions esportives
Tram. 250-00836/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució de rebuig i proposta de re-
tirada del Projecte de llei de garantia d’unitat de mercat en 
tramitació al Congrés dels Diputats
Tram. 250-00837/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre les accions perquè el 
Govern de l’Estat compleixi les recomanacions del Consell 
d’Europa sobre l’aplicació de la Carta europea de les llen-
gües regionals o minoritàries
Tram. 250-00838/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada i d’urgències mèdiques en horari noc-
turn, cap de setmana i dia festiu a Castellbisbal
Tram. 250-00839/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la supressió de l’exi-
gència del coneixement lingüístic en els informes d’arrela-
ment emesos pel Departament de Benestar Social i Família
Tram. 250-00840/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola El 
Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00841/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre l’Acord nacional per a 
fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma 
relacionat
Tram. 250-00842/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la formació específi-
ca dels cossos de seguretat i d’emergències amb relació a 
la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal
Tram. 250-00843/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre les obres pendents del 
Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aimerigues, de Terrassa
Tram. 250-00845/10
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre la segona fase de la 
construcció de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00846/10
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per al millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació 
Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-00847/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per al millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació 
Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-00848/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà per al 
període 2014-2020
Tram. 250-00849/10
Presentació p. 27

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 28
Acord de la Comissió sobre les compareixences propo-
sades p. 31

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
Tram. 300-00116/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
Tram. 300-00117/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones amb dependència
Tram. 300-00118/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la utilització de l’esco-
la com a eina de construcció nacional
Tram. 300-00119/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum d’autodeterminació
Tram. 300-00120/10
Presentació p. 35

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció als infants i 
adolescents tutelats
Tram. 300-00121/10
Presentació p. 35

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats p. 35
Ratificació del president p. 35
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 204/X, so-
bre la inclusió d’un guió dels indicadors i de la informació 
que han de constar en l’informe anual de seguiment del Pla 
estratègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 290-00168/10
Sol·licitud de pròrroga p. 36
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 36

Control del compliment de la Resolució 205/X, so-
bre les possibles modificacions de l’articulat del decret de 
regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en 
consens amb les associacions que han estat part del procés 
participatiu
Tram. 290-00169/10
Sol·licitud de pròrroga p. 36
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 36

Control del compliment de la Resolució 219/X, so-
bre l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 290-00183/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 220/X, so-
bre la construcció d’una escola d’educació infantil i primària 
a Abrera
Tram. 290-00184/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 221/X, so-
bre l’oferta de línies de P3 a Cardedeu
Tram. 290-00185/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 222/X, so-
bre l’oferta educativa
Tram. 290-00186/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 38

Control del compliment de la Resolució 224/X, so-
bre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola El Cal-
derí i l’oferta de places de P3 a Caldes de Montbui
Tram. 290-00188/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 38

Control del compliment de la Resolució 225/X, so-
bre la construcció del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró 
i Vilà, de Montcada i Reixac
Tram. 290-00189/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 226/X, so-
bre el calendari del pla d’execució de la inversió del nou edi-
fici de l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac
Tram. 290-00190/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 227/X, so-
bre l’oferta de P3 de titularitat pública i els concerts educa-
tius a Esplugues de Llobregat
Tram. 290-00191/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 228/X, so-
bre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Cano-
velles
Tram. 290-00192/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 229/X, so-
bre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 290-00193/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 230/X, so-
bre l’adequació de l’Escola Roser Capdevila, de Terrassa, 
per a acollir nous alumnes
Tram. 290-00194/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 231/X, so-
bre l’exclusió de les entitats no lucratives i empreses que 
presten serveis a les persones de l’aplicació de l’article 5.3 
de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adopten mesures 
excepcionals de reducció de les despeses de personal per a 
l’exercici pressupostari 2013
Tram. 290-00195/10
Sol·licitud de pròrroga p. 41
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 41

Control del compliment de la Resolució 238/X, so-
bre la presentació de recursos d’inconstitucionalitat en cas 
de vulneració de competències de la Generalitat
Tram. 290-00201/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 41

Control del compliment de la Resolució 241/X, de 
suport a l’inici d’un procés democràtic a la República de 
Guinea Equatorial
Tram. 290-00204/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

Control del compliment de la Resolució 263/X, 
d’aprovació de l’Informe de fiscalització 38/2012, sobre el 
control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vin-
culats al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 
2010
Tram. 290-00225/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 42

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 25/X, sobre la 
formació professional
Tram. 390-00025/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 43

Control del compliment de la Moció 36/X, sobre 
la necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el model 
econòmic
Tram. 390-00036/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 43

Control del compliment de la Moció 38/X, sobre la 
gestió de les plantilles docents als centres educatius
Tram. 390-00038/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 44

Control del compliment de la Moció 58/X, sobre el 
projecte Castor d’emmagatzematge de gas
Tram. 390-00058/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 59/X, sobre po-
lítica cultural
Tram. 390-00059/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 60/X, sobre la 
renda mínima d’inserció
Tram. 390-00060/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 61/X, 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. 390-00061/10
Designació de la Comissió competent p. 45
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el disseny o la 
planificació d’una agència nacional de seguretat
Tram. 361-00005/10
Sol·licitud p. 45

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre els efectes mediambientals en el territori de 
les plantes de gas de Vinaròs (País Valencià) i del gasoducte 
que afecta la desembocadura del Sénia
Tram. 354-00189/10
Rebuig de la sol·licitud p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el nou pla d’homogeneïtzació a les vies de peat-
ge de la xarxa de la Generalitat
Tram. 354-00190/10
Rebuig de la sol·licitud p. 45

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre l’estat de la qualitat de l’aire i la contaminació 
atmosfèrica a les àrees urbanes
Tram. 354-00199/10
Rebuig de la sol·licitud p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre els accidents i els incidents als túnels ferroviaris 
del sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 354-00204/10
Rebuig de la sol·licitud p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre els habitatges socials de l’Institut Català del Sòl 
que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 354-00209/10
Acord sobre la sol·licitud p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre les informacions que han aparegut en diversos mitjans 
de comunicació sobre el repartiment de mòbils amb dispo-
sitius «espia» entre alts càrrecs i personal de seguretat de 
la Generalitat
Tram. 354-00212/10
Sol·licitud i tramitació p. 46
Rebuig de la sol·licitud p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 354-00223/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya i sobre la destitució del seu president i 
director general de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació
Tram. 354-00224/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz, 
presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interven-
tors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00546/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Carmen Alonso Hi-
guera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00547/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00548/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Marc Pifarré, se-
cretari de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00549/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00550/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno San-
sano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00551/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de Joaquim Balsera 
Garcia, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00553/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Pepita Pedraza Al-
caide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00554/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Mar-
tínez Camarasa, president del Consell Comarcal del Ma-
resme, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00555/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Conxita Sánchez 
Medina, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00556/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ba-
llesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00557/10
Sol·licitud p. 48
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Proposta de compareixença de Jordi San José Bu-
enaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00558/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal 
de Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00559/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barce-
lonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00560/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, 
secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00561/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Xavier Juanto Cu-
siné, secretari general de la Unió General de Treballadors 
del Baix Llobretat, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00562/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Josep Cuscó 
Moyes, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos del Baix 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00563/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Maria Assumpció 
Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00564/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00565/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00566/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Sixte Galià Turró, 
regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i portaveu 
del grup municipal de Medinyà 1972 . Entesa, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00567/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00568/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-
ques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00569/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Joan Subirats Hu-
met, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00570/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
(Confavc) amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00571/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso 
Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00572/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00573/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00574/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00575/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00576/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00577/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00578/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Salvador Esteve, 
president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00579/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Joan Vintró, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00580/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de 
Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de Poders Lo-
cals i Regionals del Consell d’Europa amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00581/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Xavier Rubió, mem-
bre de la comissió d’experts per a la revisió de l’organització 
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territorial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00582/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00583/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00584/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00585/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Fina Bartolí Parera, 
alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00586/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Maite Vilalta, pro-
fessora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00587/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00588/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llo-
bet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00589/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00590/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00591/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00592/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00593/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Gent per Valldoreix amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00594/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00595/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00596/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de la síndica de greu-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00597/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00598/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de dos representants 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00599/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00600/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00601/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00602/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00603/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00604/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00605/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00611/10
Sol·licitud p. 55
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00612/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00613/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de M. Assumpció Vilà 
i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00614/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00615/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci del Moianès amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00616/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00617/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00618/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00619/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Adminis-
tració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00620/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, de-
gà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00621/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Josep Maria Aguir-
re i Font, advocat i professor associat de dret administratiu 
de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00622/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Robert Casadevall 
i Camps, professor del Departament de Geografia de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00623/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 

amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00624/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00625/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de representants de la 
Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00626/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Montserrat Turu i 
Rossell, en representació de la plataforma Gent per Valldo-
reix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00627/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí 
i Argelich, en representació de la plataforma Gent per Va-
lldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00628/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00629/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, 
en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00630/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00631/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00632/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno San-
sano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00633/10
Sol·licitud p. 57

Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secre-
tari de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00634/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Antonio Balmón 
Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00635/10
Sol·licitud p. 58
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Proposta de compareixença de Josep Maria Álva-
rez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballa-
dors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00636/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Juan Carlos Ga-
llego Herrera, secretari general de Comissions Obreres a 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00637/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Alba García Sán-
chez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions 
Obreres, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00638/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
Torruella, professor de ciència política de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00639/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, direc-
tor del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00640/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, 
advocat especialitzat en legislació educativa i professor as-
sociat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00641/10
Sol·licitud p. 58

Proposta de compareixença de Joan Antoni Font 
Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00642/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Miquel Martínez, 
catedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de Bar-
celona i codirector de l’anuari «L’Estat de l’educació a Cata-
lunya» del 2013, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00643/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Fernando Pintado 
Martínez, expert en participació ciutadana, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00644/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Francesc Castella-
na Aragay, expert en temes d’ocupació, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00645/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Jordi Giró Cas-
tañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00646/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Núria Carrera Co-
mes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 

Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00647/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Josep Puig i Bel-
man, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descen-
tralitzades de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00648/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Montserrat Turu 
Rosell, presidenta de l’Associació Gent per Valldoreix, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00649/10
Sol·licitud p. 59

Proposta de compareixença de Josep Lluís Sala-
zar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00650/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Francesc Josep 
Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barce-
lonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00651/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, 
president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00652/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, 
presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobre-
gat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00653/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, di-
rector de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00654/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Narcís Casassa i 
Font, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00655/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz 
Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i 
Tresorers, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00656/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença de representants de la 
plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00657/10
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00658/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Antoni Codina, di-
rector general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
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de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00659/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Josep Giné Badia, 
president del Fòrum SD, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00660/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mance-
bo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00661/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, pre-
sidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00662/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Carles Farràs, re-
presentant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00663/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Roser Bertran, re-
presentant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació 
de l’Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00664/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Xavier Esteve, al-
calde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00665/10
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença de Lluís Bellera, alcal-
de de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00666/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, 
alcalde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00667/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Francesc Xavier 
Boya, senador i president de l’Associació Espanyola de Mu-
nicipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00668/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Javier Gonzalo, ju-
rista de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00669/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00670/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00671/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00672/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00673/10
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00674/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença del síndic del Consell 
General d’Aran amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00675/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Mas-
só, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00676/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Josep Giné, presi-
dent del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00677/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vi-
cepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00678/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00679/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00680/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00681/10
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00682/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Jordi Xargay, presi-
dent del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00683/10
Sol·licitud p. 64
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Proposta de compareixença de Maria Crehuet, pre-
sidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00684/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Marta Franch, pro-
fessora titular de dret administratiu de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00685/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tray-
ter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00686/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de representants dels 
grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00687/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00688/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de representants dels 
municipis del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00689/10
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença de representants dels 
municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cer-
danya amb relació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00690/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00691/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca 
amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalu-
nya
Tram. 352-00692/10
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00693/10
Sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre la campa-
nya per a demanar al Govern i al Parlament la creació d’un 
fons social d’habitatge i el lloguer social forçós dels habitat-
ges buits de les entitats financeres
Tram. 356-00451/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè presenti el Pla general de gestió de 
residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’in-

fraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
2013-2020
Tram. 356-00468/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de responsables de la 
publicació «Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi 
de l’Enquesta de participació i política 2011» davant la Co-
missió de Polítiques de Joventut perquè expliquin el contin-
gut d’aquesta publicació
Tram. 356-00470/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del secretari de Me-
di Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures que cal em-
prendre davant l’augment dels índexs de contaminació at-
mosfèrica
Tram. 356-00489/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Prioritat, responsable de la Carta del paisat-
ge del Priorat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliqui els treballs fets per a elaborar la Carta i el 
procés seguit per a presentar la candidatura del Priorat a la 
Declaració del paisatge cultural agrari patrimoni mundial de 
la Unesco
Tram. 356-00492/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

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
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els expedients relatius a admi-
nistracions locals incoats el 2012 i el 2013
Tram. 356-00501/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

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
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya
Tram. 356-00507/10
Sol·licitud p. 66
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 
22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 356-00509/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença de Xavier Casares, 
president del Consell Català de Formació Professional, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació
Tram. 356-00510/10
Sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
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expliqui les línies d’actuació de la Secretaria General de l’Es-
port per al 2014
Tram. 356-00539/10
Sol·licitud p. 67
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Ecoembes i d’Ecovidrio davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’evolució dels sistemes 
integrats de gestió de residus d’envasos i de vidre
Tram. 356-00542/10
Sol·licitud p. 67
Acord sobre la sol·licitud p. 67

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la 
lluita contra la desocupació juvenil
Tram. 355-00051/10
Substanciació p. 67

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre els actes de 
commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 355-00053/10
Substanciació p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller de la Presidència sobre l’adjudicació 
d’un concurs relacionat amb l’organització dels actes de 
commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 355-00055/10
Substanciació p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla 
estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010, el Pla estratè-
gic del turisme a Catalunya 2013-2016 i el Pla de màrqueting 
turístic 2013-2015
Tram. 355-00064/10
Substanciació p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla 
estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016
Tram. 355-00074/10
Substanciació p. 68

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el ba-
lanç de la implantació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics
Tram. 355-00076/10
Substanciació p. 68

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el pla 
d’ocupació juvenil «Insert jove»
Tram. 355-00080/10
Substanciació p. 68

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00089/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 68

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
els habitatges socials de l’Institut Català del Sòl que gestio-
na l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 355-00090/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 68

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

Compareixença de representants de la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00077/10
Decaïment p. 69

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat
Tram. 353-00095/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació d’Adif amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00098/10
Decaïment p. 69

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 353-00099/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació del Centre Na-
cional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00103/10
Substanciació p. 69

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00104/10
Substanciació p. 69
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 69

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Lectura Fàcil davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a explicar la seva posició amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat
Tram. 357-00487/10
Substanciació p. 69

Compareixença de Daniel Turp, catedràtic de dret 
internacional i constitucional de la Universitat de Mont-real, 
davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00500/10
Substanciació p. 70

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
Substanciació p. 70

Compareixença de Narcís Mir, cap del Gabinet Tèc-
nic de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, davant la Comis-
sió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00502/10
Substanciació p. 70
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants de la Plataforma 
pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a informar sobre la campanya per a 
demanar al Govern i al Parlament la creació d’un fons social 
d’habitatge i el lloguer social forçós dels habitatges buits de 
les entitats financeres
Tram. 357-00506/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença del director de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat per a presentar el Pla general de gestió de residus i 
recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infraestruc-
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tures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-
2020
Tram. 357-00507/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre les mesures que cal emprendre davant 
l’augment dels índexs de contaminació atmosfèrica
Tram. 357-00508/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Prioritat, responsable de la Carta del paisatge del Prio-
rat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a expli-
car els treballs fets per a elaborar la Carta i el procés seguit 
per a presentar la candidatura del Priorat a la Declaració del 
paisatge cultural agrari patrimoni mundial de la Unesco
Tram. 357-00509/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de Damià Calvet, president del 
consell d’administració de Centrals i Infraestructures per a 
la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les 
plataformes logístiques
Tram. 357-00510/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença del director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a explicar la situació de la depuradora del Besòs amb relació 
a l’abocament de sòlids que afecta Badalona (Barcelonès)
Tram. 357-00511/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’una representació d’Ecoembes i 
d’Ecovidrio davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre l’evolució dels sistemes integrats de gestió 
de residus d’envasos i de vidre
Tram. 357-00512/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença del gerent del Consorci 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 Terrassa, correspo-
nent al 2009 i al 2010
Tram. 363-00002/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 23
Convocada per al dia 18 de desembre de 2013 p. 71

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

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

Informe sobre l’acompliment de les actuacions es-
tadístiques corresponents al Programa anual d’actuació es-
tadística per al 2012
Tram. 334-00044/10
Presentació p. 73

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la diversitat i la igualtat a la televisió el 2012
Tram. 337-00020/10
Presentació p. 73

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’agost del 2013
Tram. 337-00021/10
Presentació p. 73

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord p. 74
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a la regió 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00035/10

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
49095).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis del 
barri de la Romànica de Barberà del Vallès
Tram. 250-00605/10

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Proposta de resolució sobre la imatge de la 
dona en la campanya publicitària de la Gros-
sa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones en 
la sessió núm. 9, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 292.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Tinguda de les compareixences d’organitzaci-
ons i grups socials
Comissió de Benestar, Família i Immigració, 

23.07.2013, DSPC-C 177; 17.09.2013, DSPC-C 

191; 15.10.2013, DSPC-C 213; 12.11.2013, 

DSPC-C 247; 10.12.2013, DSPC-C 287

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració el 23 de juliol de 2013, 
DSPC-C 177

Compareixença d’una representació de l’ONCE amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00059/10)

Compareixença d’Antoni Martínez, president de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00063/10)

Compareixença de Ricard López, president de l’Asso-
ciació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apso-
cecat), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00068/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions d’Implantats Coclears amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00070/10)

Compareixença de Manel Martí, president de l’Asso-
ciació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, o de 
la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00071/10)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i 
Orgànica amb relació al Projecte de llei d’accessibili-
tat (tram. 353-00074/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00080/10)

Compareixença d’una representació del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00081/10)

Compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, presi-
denta de l’Associació de Persones amb Lesió Medul-

lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (As-
paym), o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00089/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració el 17 de setembre de 2013, 
DSPC-C 191

Compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer 
industrial, director de recerca de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, tresorer del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat i presi-
dent de la Federació d’Associacions Catalanes de Pa-
res i Persones Sordes, o de la persona en qui delegui, 
en representació de la Federació d’Associacions Cata-
lanes de Pares i Persones Sordes, amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00058/10)

Compareixença d’Antoni Guillén, president d’ECOM, 
o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00062/10)

Compareixença de Carme López, representant de Dis-
capacitat Intel·lectual de Catalunya, o d’una represen-
tació de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00064/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració del Cec amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00069/10)

Compareixença d’una representació de Vida Indepen-
diente amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00082/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00084/10)

Compareixença d’Andrés Rueda Sánchez, president de 
l’Associació Catalana de Directors de Centres i Ser-
veis d’Atenció a la Dependència Gerontològica, o de la 
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00088/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00091/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració el15 d’octubre de 2013, 
DSPC-C 213

Compareixença d’Enric Rovira-Beleta Cuyás, arqui-
tecte especialista en accessibilitat i professor d’arqui-
tectura de la Universitat Internacional de Catalunya, 
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amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00060/10)

Compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer 
industrial, interventor de la Junta de Govern del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i membre de 
la Comissió d’Acció Professional, o d’una representa-
ció del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00061/10)

Compareixença d’una representació de Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00072/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi Ofici-
al de Treball Social de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00085/10)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00086/10)

Compareixença de Vicente Botella García del Cid, 
president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències 
a Catalunya, o de la persona d’aquesta entitat en qui 
delegui, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00090/10).

Compareixença d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00093/10).

Compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, ar-
quitecte especialista en accessibilitat, amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00101/10)

Compareixença de Daniel Guasch Murillo, director 
acadèmic de la Càtedra d’Accessibilitat, Arquitectura, 
Disseny i Tecnologia per a Tothom de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00102/10)

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’accessibilitat (tram. 353-00105/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració el 12 de novembre de 2013, 
DSPC-C 247

Compareixença d’una representació del Gremi d’Em-
presaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00065/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00066/10)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00067/10)

Compareixença de representants de la Confederació 
de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00078/10)

Compareixença de representants de l’Associació de 
Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00079/10)

Compareixença d’una representació de la Federació 
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00087/10)

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00092/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00094/10)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00096/10)

Compareixença d’una representació de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat (tram. 353-00097/10)

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Design for All amb relació al Projecte de llei d’acces-
sibilitat (tram. 353-00100/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració el 10 de desembre de 2013, 
DSPC-C 287

Compareixença d’una representació de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat (tram. 353-00095/10)

Compareixença d’una representació de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’accessibilitat (tram. 353-00099/10)

Compareixença d’una representació del Centre Naci-
onal de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00103/10)

Compareixença d’una representació de l’Institut Mu-
nicipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 
353-00104/10)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
decaigudes

Compareixença d’una representació de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat (tram. 353-00073/10)
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Compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació 
Guttmann, o d’una representació de la Fundació Gutt-
mann, amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat 
(tram. 353-00075/10)

Compareixença de representants de l’Associació de 
Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00076/10)

Compareixença de representants de la Federació 
d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació 
al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00077/10)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-00083/10)

Compareixença d’una representació d’Adif amb re-
lació al Projecte de llei d’accessibilitat (tram. 353-
00098/10)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: 15 dies hàbils (del 17.12.2013 al 22.01.2014).
Finiment del termini: 23.01.2014; 09:30 h.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 45017; 48023; 48906 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
45017)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de suport i foment de 
l’autoocupació (tram. 202-00048/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 48023)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de su-
port i foment de l’autoocupació (tram. 202-00048/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
Grup Mixt

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 48906)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de suport i foment de l’autoocupació 
(tram. 202-00048/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Proposta de designació de candidats per a 
l’elecció d’un magistrat del Tribunal Consti-
tucional
Tram. 284-00011/10

Assignació de la Comissió per a tenir les com-
pareixences

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació de candidats

Finiment del termini: 07.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rectificació del text presentat, relativa a les es-
menes presentades (BOPC 204)
Reg. 48202 / Coneixement: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 05.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuen-
ca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, comuniquen a la Mesa del Par-
lament que han advertit l’errada següent en Esmenes 
a la proposta de resolució 250-00770/10, presentada 
el 26 de novembre de 2013 i amb número de registre 
47889.

On diu: 

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

1. Garantir el compliment efectiu de la Llei 39/2006 
de Promoció de l’Autonomia Personal. I Impulsar un 

pacte de sostenibilitat del Sistema de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, amb 
mesures concretes que garanteixin la continuïtat i la 
qualitat. Aquest pacte s’afrontarà a través d’una doble 
via en paral·lel: d’una banda, la Comissió de Segui-
ment del Sistema de Promoció de l’Autonomia Perso-
nal i Atenció a la Dependència (creada a través de la 
moció 45/VIII i modificada a partir de la moció 43/IX), 
amb representació dels partits polítics; i, de l’altra, els 
agents socials (Tercer Sector Social, patronals i sindi-
cats) i el món local.»

Ha de dir: 

«1 EsmEna núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De refosa dels punts 1 i 2

1. Garantir el compliment efectiu de la Llei 39/2006 
de Promoció de l’Autonomia Personal. I Impulsar un 
pacte de sostenibilitat del Sistema de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, amb 
mesures concretes que garanteixin la continuïtat i la 
qualitat. Aquest pacte s’afrontarà a través d’una doble 
via en paral·lel: d’una banda, la Comissió de Segui-
ment del Sistema de Promoció de l’Autonomia Perso-
nal i Atenció a la Dependència (creada a través de la 
moció 45/VIII i modificada a partir de la moció 43/IX), 
amb representació dels partits polítics; i, de l’altra, els 
agents socials (Tercer Sector Social, patronals i sindi-
cats) i el món local.»

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el subministra-
ment d’aigua en fonts públiques i sobre l’au-
torització per a tallar-ne el subministrament 
en domicilis particulars
Tram. 250-00779/10

Rectificació del text presentat, relativa a les es-
menes presentades (BOPC 204)
Reg. 48201 / Coneixement: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 05.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuen-
ca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, comuniquen a la Mesa del Par-
lament que han advertit l’errada següent en Esmenes 
a la proposta de resolució 250-00779/10 (tram. 250-
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00779/10), presentada el 26 de novembre de 2013 i 
amb número de registre 47890.

On diu: 

«2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

1 bis. Respectant l’autonomia municipal, recomanar 
explícitament als ens locals que mantinguin l’obertura 
de les fonts públiques atenent a la necessitat de garan-
tir l’accés a un servei bàsic i a la situació de dificultat 
en què es troben moltes famílies del nostre país.»

Ha de dir: 

«2 EsmEna núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2. Respectant l’autonomia municipal, recomanar ex-
plícitament als ens locals que mantinguin l’obertura de 
les fonts públiques atenent a la necessitat de garantir 
l’accés a un servei bàsic i a la situació de dificultat en 
què es troben moltes famílies del nostre país.»

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la reserva de la 
biosfera de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Cas-
tellbisbal i el garantiment del transport sani-
tari urgent a Castellbisbal
Tram. 250-00833/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Escola Les Vinyes, de Castell-
bisbal
Tram. 250-00834/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una zona única escolar i el manteniment 
de l’oferta educativa a Castellbisbal
Tram. 250-00835/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.
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Proposta de resolució sobre la resposta ins-
titucional a la proposta del Govern de l’Estat 
de modificació de la regulació de les federa-
cions esportives
Tram. 250-00836/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució de rebuig i proposta 
de retirada del Projecte de llei de garantia 
d’unitat de mercat en tramitació al Congrés 
dels Diputats
Tram. 250-00837/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre les accions 
perquè el Govern de l’Estat compleixi les 
recomanacions del Consell d’Europa sobre 
l’aplicació de la Carta europea de les llen-
gües regionals o minoritàries
Tram. 250-00838/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada i d’urgències 
mèdiques en horari nocturn, cap de setmana 
i dia festiu a Castellbisbal
Tram. 250-00839/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposta de resolució sobre la supressió de 
l’exigència del coneixement lingüístic en els 
informes d’arrelament emesos pel Departa-
ment de Benestar Social i Família
Tram. 250-00840/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.12.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2013 al 27.12.2013).
Finiment del termini: 30.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.
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Proposta de resolució sobre les obres de 
l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00841/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 48836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Caste-
lló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre les obres 
a l’escola El Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat 
(Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En aquesta legislatura s’ha aprovat la resolució 147/X 
sobre les obres a l’escola El Cau de la Guineu de Cor-
bera de Llobregat (Baix Llobregat), per la qual el Par-
lament constata la necessitat i considera molt priorità-
ria la construcció de la segona fase de l’ampliació de 
l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat, i 
la posada en marxa de tota l’escola, atès que es trac-
ta d’una obra planificada per la Generalitat de Catalu-
nya i insta el Govern a acordar el calendari d’execució 
de la segona fase de l’ampliació de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat, amb l’Ajuntament i 
la comunitat educativa, per a garantir la total i òptima 
posada en marxa de l’escola durant el curs 2014-2015.

En l’informe de control del compliment de la Resolu-
ció 147/X lliurat pel Departament d’Ensenyament al 
Parlament aquest mes de novembre de 2013 s’informa 
que al municipi de Corbera de Llobregat per al curs 
2013-14 hi ha 7 línies de P3 però que, segons les pro-
jeccions de l’IDESCAT, a partir del curs 2014-15 les 
necessitats d’escolarització requeriran 6 línies al mu-
nicipi. El Departament informa també que les escoles 
de Corbera de Llobregat, sense grups extraordinaris, 
disposen de 7 línies en espais definitius ja construïts i 
que això significa que al municipi caldrà reduir 1 línia, 
per la qual cosa el Departament vol valorar quin im-
pacte tindrà aquest fet en l’oferta actual.

Atès que el centre amb la primera fase acabada no té 
ni gimnàs, ni biblioteca, ni vestidors, ni cuina, ni men-
jador, ni dutxes i que els WC que han d’utilitzar els 
infants de primària són d’infantil, l’escola necessita 
urgentment la segona fase, amb els espais comunita-
ris bàsics necessaris, o, almenys, poder disposar per a 
l’inici del curs 2014-2015 de les reformes imprescin-
dibles per garantir els espais adequats per als alum-

nes que cursen i cursin els seus estudis al Cau de la 
Guineu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’En-
senyament a acordar de manera immediata amb l’Ajun-
tament de Corbera de Llobregat l’oferta per al curs 
2014-2015 al municipi i a iniciar durant el 2014 les 
obres de reforma imprescindibles per garantir els es-
pais adequats per als alumnes que cursen i cursin els 
seus estudis al Cau de la Guineu de Corbera de Llobre-
gat (Baix Llobregat) el curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Mar-
ta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Ramona 
Barrufet i Santacana, diputada del GP de CiU; Anna 
Simó i Castelló, diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’Acord nacional 
per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalu-
nya i contra l’estigma relacionat
Tram. 250-00842/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 48882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu 
del Grup Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, Dolors Camats i Luis, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
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 
el Ple del Parlament.
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Exposició de motius

El Parlament de Catalunya és i ha estat sensible al pro-
blema de l’epidèmia de la sida, fins al punt d’haver cre-
at en els anys vuitanta una comissió d’estudi i disposar 
actualment d’una Comissió de Salut en la que tinguin 
veu totes les institucions i persones que hi puguin fer 
aportacions significatives sobre el tema.

El Comitè Primer de Desembre (C1D) és la Platafor-
ma d’ONG SIDA de Catalunya fundada l’any 1998. En 
l’actualitat està formada per 25 ONG que treballen per 
donar resposta al VIH/sida a Catalunya, prevenir de 
forma adequada la seva transmissió i eradicar l’estig-
ma i la discriminació de les persones que viuen amb 
VIH/sida.

El teixit associatiu a Catalunya és un agent important 
a l’hora de fer front a la pandèmia del VIH, els seus re-
presentants, entre els que es troba el C1D, són partici-
pants actius a l’hora d’incidir en les polítiques generals 
de la sida a Catalunya, per tal de promoure els canvis 
socials, legals i administratius que contribueixin a mi-
llorar el seu abordatge, a la vegada promou la respos-
ta solidària al VIH/sida i la normalització social, així 
com la lluita contra la discriminació de les persones 
que viuen amb VIH/sida. Per últim, el C1D treballa 
per enfortir les ONG davant la situació actual i lluitar 
pel reconeixement de l’expertesa i de la comunitat en 
el nou marc de la Llei de Salut Pública.

La Comissió Interdepartamental de la Sida a Cata-
lunya de la Generalitat de Catalunya (CISC) compta 
amb el C1D com un dels seus interlocutors, paper que 
desenvolupa també davant del Programa per a la Pre-
venció i l’Assistència de la SIDA (PPAS) i les Taules 
Tècniques del VIH/sida de l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Cata-
lunya.

El Parlament de Catalunya, conjuntament amb el C1D, 
impulsa i dóna suport a l’Acord Nacional per fer front 
a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma re-
lacionat. La base d’Acord Nacional ha d’estar alineat 
amb l’estratègia d’UNAIDS 2011-2015 de Getting to 
Zero / Arribar a Zero.

L’estratègia d’UNAIDS ens recorda que «hem de mo-
tivar millor als líders polítics perquè prenguin deci-
sions audaces a l’hora d’enfrontar-se a les epidèmies 
dels seus països i abandonar els al·licients que perpe-
tuen les solucions a curt termini. Aquestes mesures de 
motivació han de definir-se a través d’enfocaments que 
se centrin en les persones, orientar-se a partir de da-
des provades i de la protecció dels drets humans, i re-
forçar-se per mitjà de sistemes millorats per justificar 
les accions que s’han emprès». *Estratègia 2011-2015 
ONUSIDA.

Per tant, aquest Acord Nacional pretén ser un instru-
ment de futur basat en l’experiència, l’expertesa i la 

història comuna però orientat a mantenir el lideratge 
de Catalunya respecte a les polítiques que segueixin 
fent front a la pandèmia del VIH a casa nostra en un 
moment de crisis econòmica, per tal d’establir un pac-
te realista basat en accions maximalistes respecte a la 
garantia de drets humans i eficaç respecte a les dota-
cions tècniques.

Cal repensar l’aplicació d’enfocaments que tinguin 
en compte les desigualtats socials amb un abordatge 
comunitari sobre prevenció del VIH que aporti en-
focaments innovadors i eficaços. El nou Pla Interde-
partamental de Salut Pública (PINSAP) garantirà la 
incorporació d’aquests enfocaments en les seves direc-
trius. La prevenció i atenció a les persones que viuen 
amb el VIH ha de ser un eix vertebrador de la salut pú-
blica a Catalunya per sí mateixa però també perquè és 
un punt d’entrada a l’abordatge més òptim per reduir 
desigualtats en salut. L’experiència ens diu que l’abor-
datge de les desigualtats socials en Salut Pública ha de 
tenir en la participació comunitària un lideratge fort i 
integrat no tant sols en la implementació sinó també 
en la planificació i l’avaluació.

L’epidèmia del VIH és una epidèmia que segueix de-
mandant una resposta multisectorial, coordinada i or-
ganitzada per fer-li front de forma immediata i sos-
tinguda. Per tant, segueix sent un eix fonamental pel 
nostre país i per les seves polítiques de salut pública.

Tal com indica UNAIDS, cal establir estratègies on hi 
hagi elements biomèdics, conductuals però també es-
tructurals, i per aquest motiu les polítiques de preven-
ció del VIH a Catalunya estaran alineades amb l’estra-
tègia d’UNAIDS de Getting to Zero / Arribar a Zero 
(zero noves infeccions, zero morts relacionades amb la 
sida i zero discriminació), adaptant a la nostra realitat 
els objectius de cadascuna de les tres direccions estra-
tègiques proposades per renovar la resposta mundial 
al VIH, que són: 

– Revolucionar la prevenció del VIH traslladant el de-
bat de la prevalença a la incidència.

– Impulsar la propera generació del tractament, l’aten-
ció i el suport.

– Promoure els drets humans i la igualtat de gènere en 
la resposta al VIH.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris propo-
sants presenten la següent: 

Proposta de resolució

Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a 
Catalunya i contra l’estigma relacionat

El Parlament de Catalunya declara: 

– Que reafirma el seu compromís històric donant su-
port a l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del 
VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat.
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El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalu-
nya a complir l’Acord Nacional per fer front a l’epidè-
mia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat: 

1. Crear un Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS, 
dins la Comissió de Salut, per poder tenir més ele-
ments per fer front a aquesta pandèmia. Atesa la situa-
ció epidemiològica del VIH i altres ITS de gran relle-
vància, la situació de desigualtats en salut i el canvi de 
model en salut pública és necessari reprendre un espai 
en el Parlament per poder afrontar aquesta la comple-
xa situació de les epidèmies del VIH i les ITS.

2. Impulsar un Pacte social contra la discriminació de 
les persones que viuen amb VIH on l’objectiu general 
d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació as-
sociada al VIH i a la sida a Catalunya. Aquest Pacte 
hauria d’incloure com a mínim promocionar un canvi 
en imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, fer 
front a la serofòbia; la vigilància de situacions de dis-
criminació, garantir l’accés igualitari a tots els serveis, 
prestacions i recursos; facilitar l’accés de les persones 
que viuen amb VIH als drets sexuals i reproductius 
i promoure i implementar la Recomanació nº 200 de 
l’OIT (Recomanació sobre el VIH i la sida i el món del 
Treball de l’Organització Internacional del Treball).

3. Assegurar que el nou Pla d’acció enfront del VIH/
sida tingui un caràcter ampli, sostenible, avaluable, 
basat en l’evidència científica i adequat a la situació 
epidemiològica del VIH a Catalunya, que estigui fona-
mentat en els drets humans i que requereixi un com-
promís de compliment de tots el agents implicats. 
Aquest Pla hauria de tenir com a base la reducció de 
les desigualtats en salut, detallant accions dirigides a 
la reducció de les noves infeccions en persones que es-
tan en major vulnerabilitat d’infectar-se de VIH i al-
tres ITS, a la vegada que fer un abordatge integral de 
la situació de les persones que viuen amb VIH i el seu 
entorn, oferint accions que no tant sols redueixin l’es-
tigma de les persones sinó que mantingui la qualitat 
de vida d’aquestes. Aquest nou Pla ha de ser avaluable 
anualment.

4. Garantir que l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya, així com els Departaments del Govern amb 
responsabilitats concretes dins del nou Pla d’Acció 
enfront del VIH/sida a Catalunya, segueixin dotant 
pressupostàriament les seves polítiques en aquest àm-
bit, de forma sostenible, per fer front a l’epidèmia del 
VIH.

5. Garantir que l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament dugui a terme projectes per donar la 
resposta al VIH a nivell internacional.

6. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya a tra-
vés de la futura aprovació de la Cartera de Serveis con-
templi diferents fórmules de col·laboració en la que es 
tingui en compte la demostrada expertesa i trajectòria 
de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en 
el camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya.

7. Facilitar la col·laboració entre els professionals de 
la salut pública, els clínics i les ONG del sector per 
tal d’implementar mesures de prevenció i control del 
VIH i les ITS específiques i efectives, i implementar 
i/o enfortir estratègies intersectorials d’educació inte-
gral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que 
incloguin la prevenció del VIH i ITS des d’una pers-
pectiva de drets i que s’incorporin a l’escola, a l’àmbit 
del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació 
i a tots aquells entorns on es produeixin processos de 
socialització.

8. Seguir garantint l’accés universal als tractaments 
antiretrovirals i a les teràpies contra les hepatitis ví-
riques d’acord a les guies de pràctica clínica, tant de 
les persones monoinfectades com de les persones co-
infectades pel VIH.

9. En relació a la prevenció i els tractaments del VIH 
des d’una perspectiva de salut global: cal garantir l’ac-
cés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
aquelles persones que per la seva situació de vulnera-
bilitat ho requereixin, amb l’objectiu de reduir tant la 
possibilitat d’emmalaltir com la d’infectar-se del VIH. 
I per tant, cal realitzar un seguiment d’aquesta garan-
tia a tots els centres del sistema sanitari d’utilització 
pública.

10. Garantir la sostenibilitat dels sistemes d’informa-
ció de vigilància epidemiològica del VIH/ITS, en par-
ticular de la cohort PISCIS i la cohort ITACA, com 
a eines imprescindibles per generar informació sobre 
la qualitat dels programes de detecció del VIH i de 
l’atenció sanitària que reben les persones que viuen 
amb VIH a Catalunya.

11. Catalunya s’adhereix a la Declaració de Dublín, 
un document central amb 33 compromisos relacionats 
amb la prevenció i el tractament del VIH, l’atenció a 
les persones vivint amb el VIH i el lideratge i la col-
laboració en la resposta.

Palau del Parlament, 3 de desembre del 2013.

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, porta-
veu del Grup Mixt
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Proposta de resolució sobre la formació es-
pecífica dels cossos de seguretat i d’emer-
gències amb relació a la Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal
Tram. 250-00843/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 48885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Amb posterioritat als fets succeïts al Raval el prop-
passat 5 d’octubre on en el marc d’una detenció el Sr. 
Juan Andrés Benitez va perdre la vida, el Sindicat de 
Policies de Catalunya va emetre un comunicat pel qual 
lamentava la mort del Sr. Benítez, donava suport als 
agents policials i afegia que «dos agents es troben ac-
tualment en tractament amb fàrmacs retrovirals (sic), 
el qual hauran de mantenir durant un any».

Aquesta comunicació implicava la informació d’una 
dada mèdica consistent a que el Sr. Benítez podia ser 
portador del VIH, informació mèdica que, fos o no 
certa, no podia ser difosa públicament, d’acord amb la 
llei de protecció de dades, el deure de confidencialitat 
i la protecció des drets d’intimitat i pròpia imatge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Vetllar perquè els agents dels cossos de seguretat i 
d’emergències de Catalunya gaudeixin de la formació 
específica necessària sobre la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades i la norma-
tiva que la desenvolupa, així com sobre la normativa 
relativa al dret a la intimitat i la pròpia imatge.

2. Realitzar les actuacions d’inspecció interna neces-
sàries per tal de dilucidar qualsevol vulneració de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec-
ció de dades, del deure de confidencialitat i del dret a 
la intimitat i la pròpia imatge que s’hagi pogut produir 
en motiu dels fets del dia 5 d’octubre i, en el seu cas, 
exigir les responsabilitats pertinents.

3. Iniciar un expedient davant l’ACPD a fi que investi-
gui si les actuacions dels cossos de seguretat posteriors 
als fets del dia 5 d’octubre han vulnerat la Llei orgàni-
ca 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les obres pen-
dents del Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 48895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Quart Cinturó està concebut com una via d’alta 
capacitat que comunica l’A-2 al Baix Llobregat amb 
l’AP-7 al Vallès Oriental i amb el Maresme mitjançant 
el túnel de Papers. El passat 22 de novembre de 2013 
el Departament de Territori i Sostenibilitat va acor-
dar amb alguns municipis del Vallès Occidental adre-
çar-se al Ministeri de Foment per tal de començar les 
obres de perllongament de la B-40 del Quart Cinturó 
entre les localitats de Sabadell i Terrassa.

L’actuació permetrà descongestionar la xarxa viària de 
la comarca, facilitar les comunicacions entre les dues 
capitals i millorar la mobilitat urbana i l’accessibilitat 
d’algunes poblacions. Aquest obra permetrà resoldre 
diverses disfuncions a la xarxa viària de l’entorn i, ai-
xí, descongestionar les principals carreteres de la co-
marca (C-58, B-124, N-150) i de vials urbans de Ter-
rassa (els de connexió amb la C-58) i de Sabadell (pels 
moviments des de o cap a Castellar del Vallès) i donar 
sortides més directes a poblacions com Matadepera i 
Castellar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a instar al Ministeri de Foment a 

1. Redactar un nou estudi informatiu de l’execució de 
les obres pendents del perllongament del Quart Cintu-
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ró de Terrassa a Sabadell fins a la carretera B-124, en 
direcció a Castellar del Vallès.

2. Començar la tramitació administrativa i ambiental 
corresponent per tal de programar l’execució d’aques-
ta obra.

3. Reprendre les obres pendents del tram de la B-40 
entre Olesa i Viladecavalls.

4. Informar en seu parlamentària dels avenços del dis-
seny definitiu de les obres del tram de la B-40 entre 
Sabadell i Granollers.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Les Aimerigues, 
de Terrassa
Tram. 250-00845/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 49101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

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 IES Les Aimerigues se planificó para dar respuesta 
a la demanda creciente y objetiva de educación secun-
daria en el municipio de Terrassa, concretamente en el 
barrio Roc Blanc, para lo cual, el ayuntamiento ya ce-
dió hace años unos terrenos, en los que la Generalitat 
debía construir el edificio que albergase el nuevo IES.

A la espera de la construcción del equipamiento cor-
respondiente, el instituto Les Aimerigues se inaugu-
ró el curso 2011-12, ubicado provisionalmente en unos 
espacios libres de la escuela de primaria Germans 
Amat, que dejó de matricular los cursos inferiores, pa-
ra trasladarse a un nuevo edificio construido para la 
escuela en el barrio de La Maurina.

El edificio de la escuela Germans Amat, construido 
hace más de 50 años, se encuentra en un estado de-
ficiente y precario, que justificó el traslado de la es-
cuela de primaria al nuevo edificio, pero aún menos 
adecuado resulta este edificio para albergar un centro 

de educación secundaria, por no disponer de las insta-
laciones necesarias para garantizar una formación de 
calidad en el nivel de la ESO, como es el laboratorio, 
el gimnasio, el patio con las medidas reglamentarias, 
las instalaciones deportivas, el aula de informática...

Los Servicios Territoriales de la Generalitat se han 
comprometido con el equipo directivo del instituto en 
la construcción del nuevo edificio, pero no acaban de 
concretar un calendario, lo que trasciende a la comu-
nidad educativa, que percibe una precariedad injusta 
en el proyecto educativo de Les Aimerigues, y provo-
ca reticencia en los padres de los alumnos de las es-
cuelas adscritas, para optar por este instituto para la 
enseñanza secundaria de sus hijos.

El nuevo edificio para el IES Les Aimerigues resulta 
absolutamente urgente, ya que para el próximo curso, 
2013-14, se prevé incrementar tres grupos para 1ºESO, 
y durante el curso 2014-15 se impartirán ya los cuatro 
niveles de la ESO, lo que saturará todos los espacios 
disponibles en el edificio actual.

Finalmente, si durante el curso 2015-16 debe ofrecerse 
el bachiller, y teniendo en cuenta los plazos de cons-
trucción habituales, es evidente la necesidad de que 
durante el año 2014 se disponga de la partida presu-
puestaria que permita la licitación y comenzar la cons-
trucción del nuevo edificio en 2014, con todas las ins-
talaciones y servicios adecuados y necesarios para una 
enseñanza secundaria y de bachiller con la calidad que 
nuestros ciudadanos merecen y la ley les garantiza.

Propuesta de resolución

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

1. Garantizar la dotación presupuestaria durante 2014 
que permita iniciar durante este ejercicio la construc-
ción del nuevo edificio que debe albergar el IES Les 
Aimerigues en el barrio de Roc Blanc, en la parcela ya 
cedida por el Ayuntamiento de Terrassa para tal efecto.

2. Trasladar desde los Servicios Territoriales al equi-
po directivo de Les Aimerigues, antes de quince días 
después de aprobarse esta propuesta de resolución, el 
calendario de proyección, licitación, construcción y 
equipación completa del nuevo edificio para el IES 
Les Aimerigues.

Palacio del Parlamento, 4 de diciembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la segona fa-
se de la construcció de l’Escola El Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00846/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 49102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

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

La Escola Cau de la Guineu entró en funcionamiento 
en el 2008, con el nombre de Corbera 2000, en unos 
módulos prefabricados ubicados dentro de otra escuela 
del municipio de Corbera de Llobregat.

En 2009 se construyó la primera fase de la escuela, 
y el 2 de marzo de 2010, el DOGC publicó el acuer-
do de Gobierno, por el cual la Generalitat destinaba 
4.426.438 euros para la construcción de la segunda fa-
se de la escuela.

Sin embargo, acabó la legislatura sin que el gobierno 
hubiera dotado presupuestariamente esta partida, y el 
gobierno entrante, a partir del 2011, condicionó la do-
tación a las disponibilidades presupuestarias ejercicio 
tras ejercicio.

En este contexto, la comunidad educativa no se ha re-
signado a que la construcción de la segunda fase de 
su escuela quedara postergada sin fecha cierta, por lo 
que, entre otras acciones de reivindicación, protesta y 
presión al Gobierno de la Generalitat, se puso en con-
tacto con los representantes de los ciudadanos catala-
nes en el Parlamento de Cataluña, consiguiendo que el 
16 de mayo de 2013 la Comisión de Enseñanza y Uni-
versidades (sesión núm 7, tram. 250-00232/10) apro-
bara por unanimidad una resolución, que instaba al 
Gobierno de la Generalitat a garantizar la puesta en 
marcha de la segunda fase de la escuela para el cur-
so 2014-15. Sin embargo, la ausencia de una partida 
específica para Cau de la Guineu, en el proyecto de 
Presupuesto de la Generalitat 2014, hace temer por el 
efectivo cumplimiento de este mandato parlamentario.

La comunidad educativa denuncia que los alumnos de 
Cau de la Guineu no disponen de instalaciones básicas 
para una enseñanza de calidad, como biblioteca, co-
medor, cocina, aula de música, informática, gimnasi-
os, duchas, espacios comunes, etc.

La comunidad educativa sigue reivindicando estos 
equipamientos necesarios para garantizar el proyecto 
educativo de Cau de la Guineu, oponiendo a los ar-
gumentos demográficos que arguye la Generalitat, los 
datos aportados por el técnico municipal de Educa-
ción, que indican que durante el año pasado se pro-
dujeron 170 nacimientos en el municipio, lo que justi-
ficaría el mantenimiento de las siete líneas.

La necesidad de la escuela Cau de la Guineu se sus-
tenta también en motivos pedagógicos, por la metodo-
logía específica aplicada, que involucra fuertemente a 
docentes y padres en un trabajo conjunto y comprome-
tido, donde las familias tienen un protagonismo indu-
dable, asumiendo responsabilidades directas en activi-
dades con los niños y para los niños.

También el proyecto educativo que aplica esta escue-
la es único en el municipio, basando la enseñanza en 
proyectos más que en textos cerrados, lo que fomenta 
el pensamiento crítico, la creatividad y aportaciones 
en positivo de los alumnos, y ayuda a transmitirles va-
lores además de conocimientos.

Finalmente, hay que tener en cuenta el factor logístico 
que supone la ubicación de esta escuela en el núcleo 
urbano, lo que permite a muchas familias prescindir 
de transporte, público o privado, para acudir a este 
centro educativo.

Propuesta de resolución

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

1. Garantizar la construcción de la segunda fase del 
equipo educativo que debe albergar el colegio Cau de 
la Guineu (Corbera de Llobregat) antes de finalizar el 
ejercicio 2014.

2. Habilitar la dotación presupuestaria necesaria pa-
ra cumplir el punto anterior, a partir de las partidas 
no territorializadas de las inversiones presupuestadas 
para el Departamento de Educación, o bien a partir de 
los fondos de contingencia previstos en el Presupuesto 
de la Generalitat para 2014.

Palacio del Parlamento, 4 de diciembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per al millorament de l’evacuació 
i l’accessibilitat de l’estació Poblenou de la 
línia 4 del metro
Tram. 250-00847/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 49168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Rocío Martínez-Sampere Rodri-
go, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Línia 4 del metro de Barcelona és, de totes les líni-
es, la que compta amb un pitjor estat d’adaptació per 
a persones amb mobilitat reduïda, amb 16 estacions, 
que suposen un 72% de la línia. En el tram que recorre 
el districte de Sant Martí es troben dues de les 6 esta-
cions sense adaptar, Poblenou i Vila Olímpica, preci-
sament en barris que ja hores d’ara tenen importants 
mancances de transport públic i que, en la banda mar, 
en breu es poden veure agreujades pel desplegament 
parcial i mal planificat de la xarxa ortogonal de bus 
que pretén fer TMB.

El barri del Poblenou comptava, amb dades muni-
cipals de 2012, amb una població estable de gairebé 
33.000 persones, de les que gairebé un 17% (més de 
5.500 persones) tenen 65 anys o més.

En els darrers anys, el Poblenou ha vist incrementar 
de manera exponencial l’activitat turística i econòmica 
que es desenvolupa al barri, amb el conseqüent aug-
ment en la utilització del transport públic, però en can-
vi no ha vist reforçat aquest servei.

Segons l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, 
l’estació de metro del Poblenou compta amb un volum 
d’unes 9.000 persones que hi accedeixen a diari (el 
que suposa el doble en trajectes d’anada i tornada), pe-
rò no compta ni amb ascensor ni amb sortida d’emer-
gència, de manera que es fa extremadament difícil, 
si no completament inaccessible per a persones amb 
mobilitat reduïda, ja siguin persones grans o persones 
amb discapacitat.

El juliol de 2011 GISA va publicar l’anunci per a la 
contractació de «serveis per a l’assistència tècnica per 
a la redacció del projecte bàsic i el projecte construc-
tiu d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’acces-
sibilitat de l’estació de Poblenou de la línia 4 d’FMB 

(Claus B-TM-11019 i TM-11019), que preveia un ter-
mini de redacció del projecte bàsic de 6 mesos i 6 me-
sos més per a la redacció del projecte constructiu i que 
va ser adjudicat al setembre de 2011 a l’empresa Inyp-
sa, Informes y Proyectos, SA.

Tanmateix, el Conseller Santi Vila va afirmar el 20 de 
juny de 2013, en resposta a vàries preguntes del Grup 
Parlamentari Socialista sobre d’adaptació de les esta-
cions de metro, que el calendari previst per l’inici de 
les obres d’adaptació pendents es coneixeria un cop 
quedin assignades les corresponents partides pressu-
postàries.

En aquest sentit, l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou ha iniciat recentment una campanya de re-
collida de signatures per reclamar a la Generalitat 
l’adaptació immediata de l’estació, i concretament la 
instal·lació d’un ascensor en aquesta estació.

El Govern ja ha presentat el projecte de pressupostos 
de la Generalitat per al 2014, i per tant hauria de co-
mençar a explicar quines són les seves intencions pel 
que fa a l’adaptació d’aquesta estació de metro.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar i reprendre els tràmits necessaris per 
a l’execució, el primer semestre de 2014, de les obres de 
millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de 
Poblenou de la línia 4 del metro, a Barcelona.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per al millorament de l’evacuació 
i l’accessibilitat de l’estació Ciutadella - Vila 
Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-00848/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 49169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Rocío Martínez-Sampere Rodri-
go, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
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següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Línia 4 del metro de Barcelona és, de totes les líni-
es, la que compta amb un pitjor estat d’adaptació per 
a persones amb mobilitat reduïda, amb 16 estacions, 
que suposen un 72% de la línia. En el tram que recorre 
el districte de Sant Martí es troben dues de les 6 esta-
cions sense adaptar, Poblenou i Vila Olímpica, preci-
sament en barris que ja hores d’ara tenen importants 
mancances de transport públic i que en la banda mar 
en breu es poden veure agreujades pel desplegament 
parcial i mal planificat de la xarxa ortogonal de bus 
que pretén fer TMB.

El barri de la Vila Olímpica del Poblenou comptava, 
amb dades municipals de 2012, amb una població es-
table d’unes 9.300 persones, de les que gairebé un 10% 
(més de 900 persones) tenen 65 anys o més.

En els darrers anys, la Vila Olímpica del Poblenou ha 
vist incrementar l’activitat turística i econòmica que es 
desenvolupa al barri, amb el conseqüent augment en 
la utilització del transport públic, però en canvi no ha 
vist reforçat aquest servei.

Segons l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, 
l’estació de metro Ciutadella-Vila Olímpica compta 
amb un volum d’unes 9.000 persones que hi accedei-
xen a diari (el que suposa el doble en trajectes d’ana-
da i tornada), però no compta ni amb ascensor ni amb 
sortida d’emergència, de manera que es fa extrema-
dament difícil, si no completament inaccessible, per 
a persones amb mobilitat reduïda, ja siguin persones 
grans o persones amb discapacitat.

El juliol de 2011 GISA va publicar l’anunci per a la 
contractació de «serveis per a l’assistència tècnica per 
a la redacció del projecte bàsic i el projecte constructiu 
d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessi-
bilitat de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la lí-
nia 4 d’FMB» (Claus: B-TM-11020 i TM-11020), que 
preveia un termini de redacció del projecte bàsic de 
6 mesos i 6 mesos més per a la redacció del projecte 
constructiu i que va ser adjudicat al setembre de 2011 
a l’empresa Prointec, SA.

Tanmateix, el Conseller Santi Vila va afirmar el 20 de 
juny de 2013, en resposta a vàries preguntes del Grup 
Parlamentari Socialista sobre d’adaptació de les esta-
cions de metro, que el calendari previst per l’inici de 
les obres d’adaptació pendents es coneixeria un cop 
quedin assignades les corresponents partides pressu-
postàries.

En aquest sentit, l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Poblenou ha iniciat recentment una campanya de re-
collida de signatures per reclamar a la Generalitat 
l’adaptació immediata de l’estació, i concretament la 
instal·lació d’un ascensor en aquesta estació.

El Govern ja ha presentat el projecte de pressupostos 
de la Generalitat per al 2014, i per tant hauria de co-
mençar a explicar quines són les seves intencions pel 
que fa a l’adaptació d’aquesta estació de metro.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar i reprendre els tràmits necessa-
ris per a l’execució, el primer semestre de 2014, de les 
obres de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de 
l’estació de Ciutadella-Vila Olímpica de la línia 4 del 
metro, a Barcelona.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un pla director del Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà per al període 2014-2020
Tram. 250-00849/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 49189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Àngel Ros i Domingo, diputat, 
Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, 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’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El 13 d’octubre de 1983 el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei de declaració de paratges naturals d’in-
terès nacional i reserves integrals, i els Aiguamolls de 
l’Empordà hi varen quedar inclosos. Aquesta Llei va 
ser fruit d’una llarga lluita que va començar el 1976 
amb una campanya, promoguda pel Grup de Defensa 
dels Aiguamolls Empordanesos que va alertar a l’opi-
nió pública sobre la necessitat de protegir els aigua-
molls empordanesos.

L’any 1985 el Paratge Natural dels Aiguamolls va pas-
sar a ser considerat Espai Natural de Protecció Espe-
cial amb la Llei 12/1985 de 13 de juny d’Espais Na-
turals, i amb el Decret 231/1985 de 15 de juliol de 
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concreció topogràfica dels límits del paratge natural 
d’interès nacional i de les reserves integrals d’interès 
zoològic i botànic dels Aiguamolls de l’Empordà.

L’àmbit territorial dels aiguamolls de l’Empordà és 
de 4.722,7 ha. dels municipis de Castelló d’Empúries 
(57,6% de la superfície de l’espai), Sant Pere Pescador 
(12,7%), Palau Saverdera, Peralada, Pau, L’Armentera, 
L’Escala, Pedret i Marzà, Roses, Torroella de Fluvià i 
Ventalló. Una part del Riu Fluvià que inclou l’illa de 
Caramany és també reserva natural per la protecció 
de la llúdriga inclosa en les zones humides d’impor-
tància internacional segons el Conveni de Ramsar al 
costat de les reserves naturals integrals com a zones 
d’especial protecció per les aus. Així, els Aiguamolls 
de l’Empordà és la segona gran zona humida de Cata-
lunya després del Delta de l’Ebre.

Paral·lelament a l’objectiu principal de preservar i ges-
tionar els sistemes naturals, terrestres i marins del 
Parc Natural dels Aiguamolls, també és porta a ter-
me a través de visites guiades d’educació ambiental i 
al lleure.

El nombre de visites ateses el 2012 el Centre d’Infor-
mació El Cortalet va ser de 75.283, però en nombre de 
visitants 225.000 en els diferents itineraris i accions en 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

El Parc disposa d’una sèrie d’equipaments concebuts 
per facilitar la visita al públic i oferir uns serveis de 
qualitat. S’han anat recuperant antics camins o habi-
litant nous senders per oferir una xarxa d’itineraris 
pensats per a diferents públics que volen descobrir els 
valors naturals. Des del Parc es treballa pel manteni-
ment correcte dels equipaments i els itineraris, la seva 
millora i la dotació de noves infraestructures per oferir 
millors serveis als visitants i a les tasques de recerca i 
conservació.

El pressupost total destinat per de la Direcció Gene-
ral de Medi Natural al Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà ha passat de 1.229.290 euros el 2010 a 
917.692 euros el 2012, un 25% menys, però l’execució 
del 2012 va ser 762.240 euros per tant, -38% respecte 
2010. De fet, el pressupost que el Govern de la Ge-
neralitat destina a la Direcció General de Medi Na-
tural i Biodiversitat ha caigut en 4 anys fins el 63% 
de l’inicial, passant de 44.248.611,36 euros el 2010 a 
28.103.019,01 euros el 2014.

El centre de Fauna està ubicat dintre el Parc Natural 
dels Aiguamolls des de l’any 1989, formant part de 
la Xarxa de Centres de Fauna de la Generalitat. Les 
funcions del centre de fauna dels aiguamolls són la 
conservació de la biodiversitat pel que fa a les es-
pècies en perill, així com educació i sensibilització 
ambiental en fauna salvatge i recerca de malalties i 
adaptació al medi natural de la fauna salvatge. Anu-
alment atén uns 800 animals (un 10%) del total de 
Catalunya procedents dels agents rurals o de particu-

lars. Les aus, els mamífers i rèptils són les especies 
majoritàries.

Aquest centre que prové d’un primer centre de recupe-
ració salvatgines IAEDEN ha passat aquests darrers 
anys dificultats econòmiques per retallades pressupos-
tàries del Govern de la Generalitat, fins i tot en perill 
de tancament.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Presentar en el termini de tres mesos un Pla Di-
rector del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà 2014-2020, acompanyat d’un Pla de Finançament, 
consensuat amb experts, Diputació de Girona, Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà i municipis del ter-
ritori.

2. Garantir la continuïtat i pressupost de finançament 
ordinari d’inversions 2014-2020 del Centre de Recu-
peració de Fauna Salvatge, dins del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Àngel Ros i Domingo, Marina Geli i Fà-
brega, diputats, del GP SOC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CCL, 03.09.2013

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

Proposta de compareixença de Joan Maria Gual, presi-
dent de l’Associació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit so-
bre el sector de la cultura (tram. 352-00280/10).
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Proposta de compareixença de Xavier Fina, consultor 
cultural, 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. 352-00281/10).

Proposta de compareixença de Francesca Llopis, presi-
denta de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales 
i artista visual, amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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. 352-00282/10).

Proposta de compareixença de Blai Mesa, artista visu-
al i gestor cultural, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 352-00283/10).

Proposta de compareixença de Big Mama, cantant i 
compositora, 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. 352-00284/10).

Proposta de compareixença de Joan M. Minguet, pre-
sident de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, 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. 352-00285/10).

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença de Carme Zapata, repre-
sentant de l’Associació de Sales de Concerts de Ca-
talunya, 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. 352-00287/10).

Proposta de compareixença de Ramon Colom, presi-
dent de l’Associació de Productors Audiovisuals, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 352-00288/10).

Proposta de compareixença de Daniel Martínez, di-
rector de Focus i president de l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya, 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. 352-
00289/10).

Proposta de compareixença de Santiago Lapeira, pre-
sident del Col·legi de Directors de Cinema de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura (tram. 352-00290/10).

Proposta de compareixença de Jaume Antich, director 
del teatre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llo-
bregat), 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. 352-00291/10).

Proposta de compareixença d’un representant del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts 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. 
352-00292/10).

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 352-
00293/10).

Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació Catalana de Municipis 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. 352-
00294/10).

Proposta de compareixença de Lluís Pasqual, director 
de teatre, 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. 352-00305/10).

Grup Parlamentari Ciutadans

Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, pre-
sident del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura (tram. 352-00295/10).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació del 
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya 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. 352-00296/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Companyies de Teatre Professional de 
Catalunya 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. 352-00297/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
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de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 352-00298/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Professional de Representants, Promo-
tors i Mànagers de Catalunya amb relació a la Propos-
ta 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. 352-
00299/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya 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. 352-00300/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Teatre Nacional de Catalunya amb relació a la Propos-
ta 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. 352-
00301/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 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. 
352-00302/10).

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup Enderrock Edicions, SL, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 352-
00303/10).

Proposta de compareixença d’una representació de 
Productors Audiovisuals Federats 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. 
352-00304/10).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Ventura Pons, director 
de cinema, 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. 352-00306/10).

Proposta de compareixença de Montserrat Carulla, 
actriu, 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. 352-00307/10).

Proposta de compareixença de Carles Duarte, presi-
dent del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 

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. 352-00308/10).

Proposta de compareixença de Pep Salazar, gestor 
cultural, 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. 352-00309/10).

Proposta de compareixença de Ferran Madico, direc-
tor de teatre, 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. 352-00310/10).

Proposta de compareixença de Sergi Belbel, director 
de teatre, 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. 352-00311/10).

Proposta de compareixença d’Antoni Daura, president 
del Gremi de Llibreters de Catalunya, 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. 
352-00312/10).

Proposta de compareixença d’Isona Passola, presiden-
ta de l’Acadèmia del Cinema Català, 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. 
352-00313/10).

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresser-
ras, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
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. 352-00314/10).

Proposta de compareixença de Carles Canut, actor, 
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. 352-00315/10).

Proposta de compareixença de Roger Mas, músic, 
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. 352-00316/10).

Proposta de compareixença de Gerard Quintana, mú-
sic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura (tram. 352-00317/10).

Proposta de compareixença de Maria Mercè Roca, es-
criptora, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
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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. 352-00318/10).

Proposta de compareixença d’Ernest Folch, editor, 
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. 352-00319/10).

Proposta de compareixença de Txe Arana, actriu i do-
bladora, 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. 352-00320/10).

Proposta de compareixença de Jaume Mateu Bullich 
i Montse Trias Muñoz, del Circ Cric, 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. 
352-00321/10).

Proposta de compareixença de Cesc Gelabert, ballarí 
i coreògraf, 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. 352-00322/10).

Proposta de compareixença d’Àlex Gorina, crític de 
cinema, 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. 352-00323/10).

Proposta de compareixença de Lluís Bonet, director 
del Programa de gestió cultural de la Universitat de 
Barcelona, 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. 352-00324/10).

Proposta de compareixença de Lluís Noguera, director 
de Cosmocaixa, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 352-00325/10).

Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, editor de 
la revista «Time Out Barcelona», amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 352-
00326/10).

Proposta de compareixença de Xavier Cubeles, pro-
fessor d’economia de les indústries culturals de la 
Universitat Pompeu Fabra, 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. 352-
00327/10).

Proposta de compareixença de Daniel Martínez, 
president del Grup Focus, 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. 352-
00328/10).

Proposta de compareixença de Jaume Sisa, músic, 
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. 352-00329/10).

Proposta de compareixença de Vicenç Altaió, director 
del centre Arts Santa Mònica, amb relació a la Propos-
ta 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. 352-
00330/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixen-
ces proposades
Comissió de Cultura i Llengua, 

31.10.2013, DSPC-C 237

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Carme Zapata, de l’Associació de 
Sales de Concerts de Catalunya, o de la persona en 
què aquesta associació delegui, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00177/10).

Compareixença de Ramon Colom, president de l’As-
sociació de Productors Audiovisuals, o de la persona 
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre 
el valor afegit sobre el sector de la cultura (tram. 353-
00178/10).

Compareixença de Daniel Martínez, director de Fo-
cus i president de l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya, o de les persones d’ambdues entitats 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. 353-00179/10).

Compareixença de Camilo Tarrazón, president del 
Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya, o de la 
persona d’aquesta entitat 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. 
353-00180/10).
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Compareixença de Carles Duarte, president del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts, o de la perso-
na del Consell en qui delegui, amb relació a la Propos-
ta 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).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
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. 353-00182/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Professional de Representants, Promotors i Mànagers 
de Catalunya 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. 353-00183/10).

Compareixença d’una representació del Teatre Nacio-
nal de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00184/10).

Compareixença d’una representació del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00185/10).

Compareixença d’una representació del Grup Ender-
rock Edicions, SL, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00186/10).

Compareixença de Ventura Pons, director de cinema, 
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. 353-00187/10).

Compareixença de Montserrat Carulla, actriu, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00188/10).

Compareixença de Pep Salazar, gestor cultural, 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. 353-00189/10).

Compareixença de Ferran Madico, director de teatre, 
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. 353-00190/10).

Compareixença de Sergi Belbel, director de teatre, 
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. 353-00191/10).

Compareixença d’Antoni Daura, president del Gremi 
de Llibreters de Catalunya, 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-
00192/10).

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català, 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-
00193/10).

Compareixença de Joan Manuel Tresserras, exconse-
ller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura 
(tram. 353-00194/10).

Compareixença de Carles Canut, actor, 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. 
353-00195/10).

Compareixença de Roger Mas, músic, 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. 
353-00196/10).

Compareixença de Gerard Quintana, músic, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura 
(tram. 353-00197/10).

Compareixença de Maria Mercè Roca, escriptora, 
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. 353-00198/10).

Compareixença d’Ernest Folch, editor, 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. 
353-00199/10).

Compareixença de Txe Arana, actriu i dobladora, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00200/10).
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Compareixença de Jaume Mateu Bullich i Montse Tri-
as Muñoz, del Circ Cric, 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-
00201/10).

Compareixença de Cesc Gelabert, ballarí i coreògraf, 
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. 353-00202/10).

Compareixença d’Àlex Gorina, crític de cinema, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de reforma 
de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector de la 
cultura (tram. 353-00203/10).

Compareixença de Lluís Bonet, director del Progra-
ma de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, 
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. 353-00204/10).

Compareixença de Lluís Noguera, director de Cosmo-
caixa, 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. 353-00205/10).

Compareixença d’Eduard Voltas, editor de la revista 
«Time Out Barcelona», amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00206/10).

Compareixença de Xavier Cubeles, professor d’econo-
mia de les indústries culturals de la Universitat Pom-
peu Fabra, 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. 353-00207/10).

Compareixença de Jaume Sisa, músic, 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. 
353-00208/10).

Compareixença de Conxita Oliver, directora del centre 
Arts Santa Mònica amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00209/10).

Compareixença de Santiago Lapeira, president del Col-
legi de Directors de Cinema de Catalunya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’im-
post sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura 
(tram. 353-00210/10).

Compareixença de Jaume Antich, director del tea-
tre auditori Àtrium, de Viladecans (Baix Llobregat), 
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. 353-00211/10).

Compareixença del president de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de reforma de l’impost sobre el valor afegit 
sobre el sector de la cultura (tram. 353-00212/10).

Compareixença del president de l’Associació Catalana 
de Municipis 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. 353-00213/10).

Compareixença de Lluís Pasqual, director de teatre, 
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. 353-00214/10).

Compareixença de Joan Maria Gual, president de l’As-
sociació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de l’impost sobre el valor afegit sobre el sector 
de la cultura (tram. 353-00215/10).

Compareixença de Xavier Fina, consultor cultural, 
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. 353-00216/10).

Compareixença de Francesca Llopis, presidenta de la 
Unión de Asociaciones de Artistas Visuales i artista 
visual, 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. 353-00217/10).

Compareixença de Blai Mesa, artista visual i gestor 
cultural, 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. 353-00218/10).

Compareixença de Big Mama, cantant i compositora, 
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. 353-00219/10).

Compareixença de Joan M. Minguet, president de 
l’Associació Catalana de Crítics d’Art, 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. 
353-00220/10).
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’aire
Tram. 300-00116/10

Presentació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50290 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la in-
terpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18, 19 i 29 
de desembre de 2013.

– Sobre la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
Tram. 300-00117/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50291 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18, 19 i 
20 de desembre de 2013.

– Sobre salut mental.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les persones amb dependència
Tram. 300-00118/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50292 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18,19 i 20 
de desembre de 2013.

– Sobre la situació de les persones amb dependència.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la utilització de 
l’escola com a eina de construcció nacional
Tram. 300-00119/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 50294 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18, 19 i 
20 de desembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la utilització de l’escola com a eina de construc-
ció nacional?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la convocatò-
ria d’un referèndum d’autodeterminació
Tram. 300-00120/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 50297 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 18, 19 i 20 de desembre de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
seva intenció de convocar un referèndum d’autodeter-
minació?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció als in-
fants i adolescents tutelats
Tram. 300-00121/10

Presentació
Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 50299 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.12.2013

A la Mesa del Parlament

Agnès Russiñol i Amat, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 18, 19 i 20 de desembre 
de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en l’atenció als infants i adolescents tutelats?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2013

Agnès Russiñol i Amat
Diputada del GP d’ERC

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

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

Substitució de diputats
Reg. 49217 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Antoni Balasch i Parisi

Baixa

Violant Cervera i Gòdia

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Ratificació del president

Comissió de Polítiques de Joventut

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tin-
guda l’11 de desembre de 2013, d’acord amb els arti-
cles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratifi-
cat com a presidenta la diputada Alícia Romero Llano 
per a proveir la vacant causada per la renúncia del di-
putat Joan Ignasi Elena Garcia.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Alícia Romero Llano
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
204/X, sobre la inclusió d’un guió dels indi-
cadors i de la informació que han de cons-
tar en l’informe anual de seguiment del Pla 
estratègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 290-00168/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Soci-
al i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció / resolu-
ció, amb número de tramitació 290-00168/10, sobre 
204/X, sobre la inclusió d’un guió dels indicadors i de 
la informació que han de constar en l’informe anual 
de seguiment del Pla estratègic de polítiques de dones 
2012-2015, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Igualtat de les Persones atesa la 
complexitat que requereix el tractament de les dades.

Barcelona, 1 de desembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 48761).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.12.2013 al 29.01.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 30.01.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
205/X, sobre les possibles modificacions de 
l’articulat del decret de regulació del Con-
sell Nacional de les Dones de Catalunya en 
consens amb les associacions que han estat 
part del procés participatiu
Tram. 290-00169/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Soci-
al i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció / resolu-
ció, amb número de tramitació 290-00169/10, sobre 
205/X, sobre les possibles modificacions de l’articu-
lat del decret de regulació del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya en consens amb les associacions 
que han estat part del procés participatiu, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Igualtat de les Persones atesa la dificultat del tracta-
ment de les dades.

Barcelona, 1 de desembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 48762).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.12.2013 al 29.01.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 30.01.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.
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Control del compliment de la Resolució 
219/X, sobre l’Escola El Castell, de Tona
Tram. 290-00183/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49177 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00183/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 219/X, 
sobre l’Escola El Castell, de Tona.

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 219/X, sobre l’Esco-
la El Castell, de Tona (núm. tram. 290-00183/10), us 
informo del següent:

L’Escola El Castell, del municipi de Tona (Osona), és 
un dels centres afectats per l’evolució demogràfica del 
municipi, atès que les necessitats d’escolarització cor-
responents al primer curs d’educació infantil de segon 
cicle queden cobertes amb l’oferta de la resta de cen-
tres educatius del municipi.

En conseqüència, el curs 2013-2014, l’Escola El Cas-
tell no ha escolaritzat alumnes de primer curs d’educa-
ció infantil de segon, si bè, la resta d’alumnes de l’es-
cola continuen escolaritzats amb normalitat.

El Departament d’Ensenyament està treballant con-
juntament amb l’Ajuntament de Tona per tal de conti-
nuar amb les actuacions de reforma i millora de l’Es-
cola l’Era de Dalt. Aquest estiu ja s’han executat obres 
d’adequació del centre amb import d’adjudicació de 
189.873,12 euros.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
220/X, sobre la construcció d’una escola 
d’educació infantil i primària a Abrera
Tram. 290-00184/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49178 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00184/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 220/X, 
sobre la construcció d’una escola d’educació infantil i 
primària a Abrera.

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 220/X, sobre la 
construcció d’una escola d’educació infantil i primà-
ria a Abrera (núm. tram. 290-00184/10), us informo 
del següent:

El Departament d’Ensenyament ha iniciat el tràmits 
necessaris per la construcció de la tercera escola 
d’educació infantil i primària al municipi d’Abrera.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
221/X, sobre l’oferta de línies de P3 a Car-
dedeu
Tram. 290-00185/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49179 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00185/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 221/X, 
sobre l’oferta de línies de P3 a Cardedeu.

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 221/X, sobre l’oferta 
de línies de P3 a Cardedeu (núm. tram. 290-00185/10), 
us informo del següent:

Un cop finalitzat el període corresponent al procés 
d’admissió d’alumnat als centres amb ensenyaments 
sufragats amb fons públics al municipi de Cardedeu, 
el Departament d’Ensenyament conjuntament amb 
l’Ajuntament de Cardedeu, van aprovar l’increment de 
l’oferta de places de primer curs d’educació infantil de 
segon cicle, amb l’ampliació d’un grup a l’Escola Ger-
mans Corbella.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 
222/X, sobre l’oferta educativa
Tram. 290-00186/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49180 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00186/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 222/X, 
sobre l’oferta educativa.

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 222/X, sobre l’oferta 
educativa (núm. tram. 290-00186/10), us informo del 
següent:

D’acord amb la norma establerta, article 44 de la llei 
12/2009, el Departament d’Ensenyament determina 
l’oferta de llocs escolars tenint en compte l’oferta exis-
tent sufragada amb fons públics, les necessitats d’es-
colarització per atendre la població prevista, i la dis-
ponibilitat pressupostària, amb la participació dels ens 
locals canalitzada a través de la Comissió Mixta a ni-
vell general i de les Taules Mixtes de planificació a 
nivell municipal.

La programació de llocs escolars es fa a mig termini 
(5 anys), tenint en compte els padrons municipals i els 
diferents indicadors demogràfics, com les projeccions 
de naixements en els propers anys, programació que 
posteriorment s’ajusta anualment.

La situació actual és complexa i obliga a revisar la 
oferta educativa vigent. Després d’una dècada amb un 
fort creixement demogràfic, degut principalment per 
l’augment de la natalitat i pels processos demogràfics, 
a partir de l’any 2009 s’ha iniciat un cicle de decrei-
xement.

D’una banda, l’arribada de l’anomenada «generació 
buida» (pel seu nombre reduït) a l’edat de tenir fills i 
la crisi econòmica, ha provocat una caiguda de la na-
talitat, i d’altra banda el saldo migratori, fins ara posi-
tiu, està invertint la seva tendència, i mentre un nom-
bre important dels immigrants de la primera dècada 
del segle XXI torna als seus països d’origen, augmenta 
l’emigració d’una part de la població autòctona, bàsi-
cament jove i en edat de tenir fills. Aquest nou esce-
nari té com a conseqüència el fet que els propers anys 
disminuiran el nombre de nens i nenes que cal esco-
laritzar, i en conseqüència caldrà adaptar l’oferta a 
aquesta nova realitat.

Els nens i nenes nascuts a l’any 2010 (que iniciaran P3 
el 2013-2014) van ser 84.015, i els nens i nenes nas-
cuts a l’any 2011 (que iniciaran P3 el 2014-15) van ser 
80.861, en ambdós casos a la reducció de la natalitat, 

cal sumar-hi un saldo migratori negatiu, i en el padró 
d’habitants a 1 de gener de 2012 constaven 82.759 em-
padronats pel curs 2013-2014, i 78.880 empadronats 
pel 2014-2015. Qualsevol programació de llocs esco-
lars ha de tenir en compte aquesta tendència.

A l’hora d’adequar l’oferta escolar a les necessitats de 
places, el Departament d’Ensenyament, en el marc de 
la coresponsabilitat amb els Ajuntaments i tenint en 
compte les disposicions pressupostàries, vol optimit-
zar els recursos i mantenir la qualitat de l’ensenya-
ment.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
224/X, sobre la construcció del nou edifici 
de l’Institut Escola El Calderí i l’oferta de pla-
ces de P3 a Caldes de Montbui
Tram. 290-00188/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49181 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00188/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 224/X, 
sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Es-
cola El Calderí i l’oferta de places de P3 a Caldes de 
Montbui.

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 224/X, sobre la cons-
trucció del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí i 
l’oferta de places de P3 a Caldes de Montbui (núm. 
tram. 290-00188/10), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’Acord de Govern de 20 de 
novembre de 2012 es va encarregar a Infraestructures.
cat l’execució de les obres de la nova construcció de 
la Secció d’Institut 2/0 línies més 4 espais al centre 
El Calderí, del municipi de Caldes de Montbui. El 8 
de novembre es va aprovar el projecte executiu, i el 
Departament d’Ensenyament té previst que l’any 2014, 
quan s’hagi licitat i adjudicat el concurs per l’execució 
de les obres, aquestes es podran iniciar.

També us informo que la decisió del Departament 
d’Ensenyament de no oferir places de primer curs 
d’educació infantil de segon cicle el curs 2015-2016, es 
fonamenta en la programació de llocs escolars que es 
fa a mig termini (5 anys), tenint en compte els padrons 
municipals i els diferents indicadors demogràfics, així 
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com les projeccions de naixements en els propers anys. 
Aquesta programació s’ajusta anualment atès que la si-
tuació actual és complexa i obliga a revisar les ofertes 
educatives vigents, en conseqüència, el Departament 
d’Ensenyament revisarà la programació de places de 
primer curs d’educació infantil de segon cicle al centre 
si les previsions demogràfiques així ho indiquen.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
225/X, sobre la construcció del nou edifici 
de l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de Mont-
cada i Reixac
Tram. 290-00189/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49182 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00189/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 225/X, 
sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Mont-
serrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac.

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 225/X, sobre la 
construcció del nou edifici de l’Institut Montserrat 
Miró i Vilà, de Montcada i Reixac (núm. tram. 290-
00189/10), us informo del següent:

Les obres de substitució de l’Institut Montserrat Mi-
ró i Vilà, de Moncada i Reixach estan planificades en 
la planificació de construccions escolars del Depar-
tament d’Ensenyament, però atès que es tracta d’una 
obra de substitució, i atenent la conjuntura econòmica 
actual, no es pot preveure aquesta actuació a càrrec de 
pressupost de l’any 2014.

Aquest any 2013 s’han executat unes obres de reforma 
en l’actual edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vilà 
per un import de 65.857,78 euros.

També us informo que el Departament d’Ensenyament 
continuarà fent les actuacions de manteniment que si-
guin necessàries a l’Institut Montserrat Miró i Vilà.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
226/X, sobre el calendari del pla d’execu-
ció de la inversió del nou edifici de l’Institut 
Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac
Tram. 290-00190/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49183 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00190/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 226/X, 
sobre el calendari del pla d’execució de la inversió del 
nou edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de 
Montcada i Reixac.

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 226/X, sobre el calen-
dari del pla d’execució de la inversió del nou edifici de 
l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac 
(núm. tram. 290-00190/10), us informo del següent:

Les obres de substitució de l’Institut Montserrat Mi-
ró i Vilà, de Moncada i Reixach estan planificades en 
la planificació de construccions escolars del Depar-
tament d’Ensenyament, però atès que es tracta d’una 
obra de substitució, i atenent la conjuntura econòmica 
actual, no es pot preveure aquesta actuació a càrrec de 
pressupost de l’any 2014.

Aquest any 2013 s’han executat unes obres de reforma 
en l’actual edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vilà 
per un import de 65.857,78 euros.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
227/X, sobre l’oferta de P3 de titularitat pú-
blica i els concerts educatius a Esplugues 
de Llobregat
Tram. 290-00191/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49184 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00191/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 227/X, 
sobre l’oferta de P3 de titularitat pública i els concerts 
educatius a Esplugues de Llobregat.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 227/X, sobre l’oferta 
de P3 de titularitat pública i els concerts educatius a 
Esplugues de Llobregat (núm. tram. 290-00191/10), us 
informo del següent:

Un cop finalitzat el procés d’admissió d’alumnat pel 
curs 2013-2014 el Departament d’Ensenyament, 
d’acord de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, ha 
obert dos grups més de primer curs d’educació infantil 
de segon cicle als centres públics amb més sol·licituds, 
i més disponibilitat d’espai del municipi, que son l’Es-
cola Isidre Martí i l’Escola Joan Maragall.

També us informo que l’oferta d’unitats concertades al 
municipi es manté sense cap modificació, atès que to-
tes disposen del nombre mínim d’alumnes exigits per 
la seva concertació.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
228/X, sobre la construcció de l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 290-00192/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49185 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00192/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 228/X, 
sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de 
Canovelles.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 228/X, sobre la 
construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Cano-
velles (núm. tram. 290-00192/10), us informo del se-
güent:

L’Ajuntament de Canovelles ha ofert el solar, si bé no 
caldrà que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
l’accepti perquè l’edifici serà de propietat munici- 
pal.

El 20 d’octubre de 2013 Infraestructures.cat va lici-
tar el concurs per la redacció del projecte executiu per 
la construcció d’una escola de 2 línies sense gimnàs, 
perquè d’acord amb l’Ajuntament de Canovelles, els 
alumnes faran ús del pavelló municipal.

El Departament d’Ensenyament té previst iniciar 
l’execució de les obres de l’Escola Els Quatre Vents de 
Canovelles durant l’últim trimestre del 2014.

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 229/X, 
sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 290-00193/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49186 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00193/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 229/X, 
sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa.

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 229/X, sobre 
l’Escola Can Montllor, de Terrassa (núm. tram. 290-
00193/10), us informo del següent:

Un cop finalitzat el procés d’admissió d’alumnat en 
centres sufragats amb fons públics a la ciutat de Ter-
rassa, i concretament al barri de les Arenes, us infor-
mo que l’oferta de places de primer curs d’educació ha 
estat suficient per donar resposta a tota la demanda de 
la ciutat.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
230/X, sobre l’adequació de l’Escola Roser 
Capdevila, de Terrassa, per a acollir nous 
alumnes
Tram. 290-00194/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49187 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00194/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 230/X, 
sobre l’adequació de l’Escola Roser Capdevila, de Ter-
rassa, per a acollir nous alumnes.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 230/X, sobre l’ade-
quació de l’Escola Roser Capdevila, de Terrassa, per 
a acollir nous alumnes (núm. tram. 290-00194/10), us 
informo del següent:

Un cop finalitzat el procés d’admissió d’alumnat en 
centres sufragats amb fons públics a la ciutat de Ter-
rassa, i concretament al barri de les Arenes, us infor-
mo que l’oferta de places de primer curs d’educació ha 
estat suficient per donar resposta a tota la demanda de 
la ciutat.

També us informo que per tal d’incorporar els alum-
nes de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, el Departa-
ment d’Ensenyament ha previst l’any 2013 l’execució 
de les obres d’adequació dels espais a l’Escola Roser 
Capdevila.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 
231/X, sobre l’exclusió de les entitats no lu-
cratives i empreses que presten serveis a 
les persones de l’aplicació de l’article 5.3 de 
l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals de reducció de 
les despeses de personal per a l’exercici 
pressupostari 2013
Tram. 290-00195/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 48763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Soci-
al i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta-
ció de l’informe de compliment de la moció / resolu-
ció, amb número de tramitació 290-00195/10, sobre 
231/X, sobre l’exclusió de les entitats no lucratives i 
empreses que presten serveis a les persones de l’apli-
cació de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, 
pel qual s’adopten mesures excepcionals de reduc-
ció de les despeses de personal per a l’exercici pres-
supostari 2013, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Benestar, Família i Im-

migració atesa la dificultat en el tractament de les 
dades.

Barcelona, 1 de desembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 48763).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.12.2013 al 29.01.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 30.01.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
238/X, sobre la presentació de recursos 
d’inconstitucionalitat en cas de vulneració 
de competències de la Generalitat
Tram. 290-00201/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49214 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00201/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 238/X, 
sobre la presentació de recursos d’inconstitucionalitat 
en cas de vulneració de competències de la Generalitat.

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 238/X, sobre la pre-
sentació de recursos d’inconstitucionalitat en cas de 
vulneració de competències de la Generalitat (núm. 
tram. 290-00201/10), us informo del següent:

Un cop repassats tots els procediments de negociació 
bilateral amb l’Estat que s’han obert durant la X legis-
latura de la Generalitat, en el sí de la Subcomissió de 
Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflic-
tes, de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, respec-
te de lleis o normes amb rang de llei de l’Estat, hem 
constatat que no n’hi ha cap en que hagi transcorregut 
el termini legal dels nou mesos per a la negociació i 
no s’hagi ni assolit un acord ni plantejat el recurs d’in-
constitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. 
Tots els procediments de negociació que s’han obert 
han acabat o bé amb un acord o bé amb un recurs 
plantejat per la Generalitat davant el Tribunal Cons-
titucional pel qual s’ha impugnat la norma de l’Estat.

Fascicle segon
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En l’actualitat es troba obert i pendent de negociació 
el procediment que se segueix respecte de la Llei Or-
gànica 4/2013, de 28 de juny, «de reforma del Consejo 
General del Poder Judicial, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial». El termini per a assolir un acord o, alternativa-
ment, plantejar un recurs d’inconstitucionalitat davant 
el Tribunal Constitucional, acaba el proper 31 de març 
de 2014. Cal tenir en compte que en aquest cas el Con-
sell de Garanties Estatutàries va emetre el Dictamen 
10/2013, en el qual va concloure que no es produeix 
la vulneració de les competències que resulten de la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

D’altra banda, cal posar de manifest que, d’acord amb 
l’apartat tercer de l’article 76 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries ha 
de dictaminar abans de la interposició del recurs d’in-
constitucionalitat pel Govern però en cap cas s’esta-
bleix el caràcter vinculant dels dictàmens.

Tanmateix, i sens perjudici de la facultat del Parlament 
de Catalunya d’interposar recurs d’inconstitucionalitat 
d’acord amb els articles 61.e) EAC i 32.2 LOTC, en 
l’anterior legislatura el Govern de la Generalitat va 
adoptar un conjunt de mesures jurídiques i polítiques 
per fer front a l’ofensiva recentralitzadora de l’Estat. 
Una d’aquestes mesures establia expressament que el 
Govern de la Generalitat portaria al Tribunal Cons-
titucional totes aquelles iniciatives estatals que, se-
gons el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
vulnerin el marc competencial de Catalunya previst a 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sempre que no es 
puguin modificar per altres vies.

Barcelona, 4 de desembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
241/X, de suport a l’inici d’un procés demo-
cràtic a la República de Guinea Equatorial
Tram. 290-00204/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49193 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00204/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 241/X, 
de suport a l’inici d’un procés democràtic a la Repúbli-
ca de Guinea Equatorial.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 

la Resolució 241/X, de suport a l’inici d’un procés de-
mocràtic a la República de Guinea Equatorial (núm. 
tram. 290-00204/10), us trameto, en annex, còpia de 
l’escrit que el director general de Relacions Exteriors 
va trametre al director general per al Magrib, Àfrica, 
Mediterrani i Pròxim Orient, del Ministeri d’Afers Ex-
teriors i Cooperació.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

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

Control del compliment de la Resolució 
263/X, d’aprovació de l’Informe de fiscalit-
zació 38/2012, sobre el control del lliurament 
dels fons públics de la Generalitat vinculats 
al retiment dels comptes dels ens locals del 
2009 i el 2010
Tram. 290-00225/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49215 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00225/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 263/X, 
d’aprovació de l’Informe de fiscalització 38/2012, so-
bre el control del lliurament dels fons públics de la Ge-
neralitat vinculats al retiment dels comptes dels ens 
locals del 2009 i el 2010.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 263/X, d’aprovació 
de l’Informe de fiscalització 38/2012, sobre el con-
trol del lliurament dels fons públics de la Generalitat 
vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 
2009 i el 2010 (núm. tram. 290-00225/10), us informo 
del següent:

El passat 2 de juliol de 2013, el secretari de Coope-
ració i Coordinació de les Administracions Locals 
va comparèixer davant la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes per informar sobre les conclusions i el 
compliment de les recomanacions de la Sindicatura 
quant al procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons 
públics de la Generalitat vinculats al retiment dels 
comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (tram. 256-
00006/10).
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L’exposició del secretari és va acompanyar d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.

Barcelona, 4 de desembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 25/X, 
sobre la formació professional
Tram. 390-00025/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49190 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00025/10

Sobre: Control compliment de la Moció 25/X, sobre la 
formació professional

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 25/X, sobre la formació pro-
fessional (núm. de tram. 390-00025/10), us informo 
del següent:

El Govern de la Generalitat, amb la participació del 
Departament de Presidència, el Consell Català de For-
mació Professional, el Departament d’Ensenyament, i 
el Departament d’Empresa i Ocupació, ha creat la pla-
taforma «Catalunya professional» que permet escollir 
el millor itinerari formatiu a partir d’integrar tota la in-
formació global i territorial d’oferta formativa del nos-
tre país. Aquesta plataforma està orientada al seu ús per 
part del ciutadans i per part dels centres educatius.

Per tal de donar resposta al increment de la demanda 
de places dels ensenyaments de formació professional, 
el Govern de la Generalitat ha incrementat la oferta 
d’aquestes el curs 2013-2014.

Grups de formació professional inicial públics

Grau mitjà Grau superior Total

2012-2013 899 724 1623

2013-2014 911 729 1640

El Govern també ha incrementat l’oferta pública dels 
programes de qualificació professional inicial en col-
laboració i amb la cooperació de les administracions 
locals, els gremis, i les organitzacions empresarials, 
d’acord amb els eixos estratègics del III Pla general de 
formació professional a Catalunya.

Oferta pública de PQPI organitzada pel Departament 
d’Ensenyament

2012-2013 2013-2014

Grups PQPI 899 724

2013-2014 911 729

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 36/X, 
sobre la necessitat d’adoptar mesures per a 
reordenar el model econòmic
Tram. 390-00036/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49206 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Núm. moció: 390-00036/10

Sobre: Control compliment de la Moció 36/X, sobre la 
necessitat d’adoptar mesures per a reordenar el model 
econòmic

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 36/X, sobre la necessitat 
d’adoptar mesures per a reordenar el model econòmic 
(núm. de tram. 390-00036/10), us informo del següent:

La reclamació al Govern de l’Estat del traspàs a la Ge-
neralitat de Catalunya de totes les competències de 
l’òrgan cadastral a Catalunya, per tal que els valors ca-
dastrals dels immobles s’adeqüin als valors urbanístics 
existents a Catalunya, és una reivindicació competen-
cial que no deriva directament de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya i no havia estat inclosa en les nego-
ciacions bilaterals entre el Govern de la Generalitat i 
el Govern de l’Estat.

D’acord amb l’article 221 de l’Estatut, l’Administra-
ció General de l’Estat i la Generalitat han d’establir 
les vies de col·laboració necessàries per a assegurar la 
participació de la Generalitat en les decisions i l’inter-
canvi d’informació que calguin per a l’exercici de les 
seves competències. Així mateix, s’han d’establir for-
mes de gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la 
Generalitat i els municipis, d’acord amb el que disposi 
la normativa de l’Estat i de manera que es garanteixin 
la plena disponibilitat de les bases de dades per a totes 
les administracions i la unitat de la informació.
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L’any 2011 aquest Departament va proposar iniciar les 
negociacions per assolir el traspàs de la gestió del ca-
dastre, amb la potestat de dissenyar un model cadas-
tral propi que doni resposta a les necessitats funcionals 
de les administracions i la ciutadania de Catalunya.

Tanmateix, la manca de voluntat negociadora del Go-
vern de l’Estat ha impedit la reunió de les comissions 
competents en l’adopció dels acords necessaris per a 
la negociació i posterior traspàs en aquest i qualsevol 
altre àmbit, malgrat la reiterada proposta de reunió per 
part de la representació de la Generalitat en aquestes 
comissions.

D’altra banda, el Govern, a través dels Departaments 
d’Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibili-
tat, està treballant en un projecte normatiu de l’impost 
sobre els habitatges desocupats que són propietat de 
persones jurídiques.

En aquest sentit, s’està estudiant la configuració de l’es-
tructura d’aquest tribut quant als paràmetres de quantifi-
cació, per tal d’adequar l’impost al seu objecte o finalitat.

Finalment, pel que fa a la disciplina urbanística, el 
marc legislatiu vigent en matèria d’urbanisme a Ca-
talunya és el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, con-
solidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’ur-
banisme, i per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesu-
res fiscals i financeres. L’article 200 del Decret esmen-
tat atribueix les competències en matèria de protecció 
de la legalitat urbanística als ajuntaments respecte les 
vulneracions comeses als seu territori, així com tam-
bé al departament competent en matèria d’urbanisme 
respecte presumptes infraccions greus i molt greus.

Així mateix, la necessitat d’establir, per via reglamen-
tària, el sistema per a coordinar l’exercici de la potes-
tat de protecció de la legalitat urbanística, el qual s’ha 
de fonamentar en l’exercici preferent d’aquesta potes-
tat pels ajuntaments, sens perjudici de regular supòsits 
especials en què no sigui així amb relació a vulneraci-
ons comeses en sòl no urbanitzable i en terrenys que el 
planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics 
generals. En aquest sentit, la Disposició final primera del 
mencionat cos legal atribueix al Govern la responsabili-
tat d’adaptar el Reglament de la Llei d’urbanisme vigent, 
adaptació que haurà de contenir el sistema de coordina-
ció de les competències amunt esmentat.

D’altra banda, mentre no es produeix l’adaptació del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, l’instrument regla-
mentari vigent en matèria d’urbanisme és el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, el qual en l’article 274 re-
gula la intervenció de les administracions competents. 
Aquest article atorga, amb caràcter preferent, la potes-
tat de l’exercici de la protecció de la legalitat urbanísti-
ca als ajuntaments, si bé també reconeix les competèn-
cies d’aquest Departament. En aquest sentit, l’actuació 
del Departament exigeix el requeriment previ a l’òr-

gan competent municipal, si bé també s’admet la in-
tervenció directa del mateix, en supòsits relatius a ac-
tuacions en sòl no urbanitzable que constitueixin una 
presumpta vulneració de la legalitat i que no disposin 
de la preceptiva aprovació prèvia del projecte o pla es-
pecial fixats per l’article 48 de la Llei d’urbanisme, o 
sense ajustar-se al pla o projecte aprovats.

Finalment, cal indicar que la intervenció d’aquest De-
partament en l’àmbit de la disciplina urbanística està 
supeditada al principi d’autonomia municipal, d’acord 
amb els principis organitzatius de introduïts per la 
Constitució Espanyola, en els seus articles 137 i 140.

Barcelona, 4 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 38/X, 
sobre la gestió de les plantilles docents als 
centres educatius
Tram. 390-00038/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49191 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00038/10

Sobre: Control compliment de la Moció 38/X, sobre 
la gestió de les plantilles docents als centres educatius

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 38/X, sobre la gestió de les 
plantilles docents als centres educatius (núm. de tram. 
390-00038/10), us informo del següent:

Us trameto, adjunta, la Resolució de 12 de setembre de 
2013, del director general de Professorat i Personal de 
Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Cri-
teris de gestió de la borsa de treball de personal docent 
per al curs 2013-2014.

Des del Departament d’Ensenyament s’han introduït 
les propostes de millora aprovades, en el projecte de 
decret de plantilles i provisió de llocs de treball, que 
està pendent dels darrers informes jurídics abans de 
l’aprovació pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Moció 58/X, 
sobre el projecte Castor d’emmagatzemat-
ge de gas
Tram. 390-00058/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.12.2013

Control del compliment de la Moció 59/X, 
sobre política cultural
Tram. 390-00059/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.12.2013

Control del compliment de la Moció 60/X, 
sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 390-00060/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.12.2013

Control del compliment de la Moció 61/X, 
sobre la mediació del Govern en els expe-
dients de regulació d’ocupació de dues em-
preses i sobre mesures tributàries per a jo-
ves i desocupats de llarga durada i l’accés al 
crèdit de les petites empreses i les famílies
Tram. 390-00061/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 10.12.2013

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre el disseny o la planificació d’una 
agència nacional de seguretat
Tram. 361-00005/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 49315).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
efectes mediambientals en el territori de les 
plantes de gas de Vinaròs (País Valencià) i 
del gasoducte que afecta la desembocadura 
del Sénia
Tram. 354-00189/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, en la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-
C 290.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el nou 
pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge 
de la xarxa de la Generalitat
Tram. 354-00190/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, en la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-
C 290.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat 
de la qualitat de l’aire i la contaminació at-
mosfèrica a les àrees urbanes
Tram. 354-00199/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, en la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-
C 290.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els acci-
dents i els incidents als túnels ferroviaris del 
sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 354-00204/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, en la sessió núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-
C 290.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre els habi-
tatges socials de l’Institut Català del Sòl que 
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya
Tram. 354-00209/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre les informacions que 
han aparegut en diversos mitjans de comu-
nicació sobre el repartiment de mòbils amb 
dispositius «espia» entre alts càrrecs i per-
sonal de seguretat de la Generalitat
Tram. 354-00212/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 47339).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 04.12.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 22, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 289.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les activitats del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya
Tram. 354-00223/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 49323).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
11.12.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les activitats 
del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i sobre la destitució del seu pre-
sident i director general de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació
Tram. 354-00224/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 49324).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 11.12.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Ad-
ministració Local de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00546/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47297).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Carmen 
Alonso Higuera, vicepresidenta del Con-
sell de Col·legis de Secretaris, Interventors 
i Tresorers de l’Administració Local de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00547/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47297); Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 47956).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00548/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47297).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Marc Pifar-
ré, secretari de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00549/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47297).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00550/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47297).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Adolfo Mo-
reno Sansano, secretari de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00551/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
47297).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Joaquim 
Balsera Garcia, president del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00553/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Pepita Pe-
draza Alcaide, presidenta del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00554/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Miquel Àn-
gel Martínez Camarasa, president del Con-
sell Comarcal del Maresme, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00555/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Conxi-
ta Sánchez Medina, presidenta del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00556/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Lluís Tejedor 
Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00557/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Jordi San 
José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de 
Llobregat, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00558/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Trias 
i Vidal de Llobatera, president de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00559/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Francesc 
Josep Belver i Vallès, president del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00560/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Toni Mo-
ra Núñez, secretari general de Comissions 
Obreres del Baix Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00561/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Juan-
to Cusiné, secretari general de la Unió Gene-
ral de Treballadors del Baix Llobretat, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00562/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Josep Cus-
có Moyes, coordinador comarcal d’Unió de 
Pagesos del Baix Llobregat, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00563/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Maria As-
sumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00564/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00565/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00566/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Sixte Galià 
Turró, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Ramis i portaveu del grup municipal de 
Medinyà 1972 . Entesa, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00567/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00568/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué Torruella, director de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00569/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats Humet, de l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00570/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya (Confavc) amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00571/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Daniel de Al-
fonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00572/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Micropobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00573/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers d’Administració Local amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00574/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00575/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00576/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00577/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00578/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Salvador Es-
teve, president de la Diputació de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00579/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joan Vintró, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00580/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió de Descentralització i 
Autonomia Local de Ciutats i Governs Lo-
cals Units o del Congrés de Poders Locals 
i Regionals del Consell d’Europa amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00581/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Xavier Ru-
bió, membre de la comissió d’experts per a 
la revisió de l’organització territorial de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00582/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00583/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Professionals de la 
Gestió Cultural de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00584/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Associacions de Pares 
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00585/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Fina Bartolí 
Parera, alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00586/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Maite Vilal-
ta, professora d’hisenda pública de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00587/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Rafael Jimé-
nez Asensio, professor de dret constitucio-
nal de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00588/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Tomàs Font i 
Llobet, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00589/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana d’Escoles de 
Música amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00590/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 47790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00591/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00592/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00593/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Gent per Valldoreix 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00594/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Micropobles de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00595/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
Rurals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00596/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de la síndica de 
greuges de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00597/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Fòrum dels Síndics i Defensors Lo-
cals de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00598/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de dos repre-
sentants de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00599/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Comarcal del Barcelonès 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00600/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00601/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Comarcal del Maresme 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00602/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00603/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació d’Entitats Locals Pro-
pietàries Forestals a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00604/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Ens de Muntanya 
dels Pirineus amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00605/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00611/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00612/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00613/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de M. Assump-
ció Vilà i Planas, síndica de greuges de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00614/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00615/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci del Moianès amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00616/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00617/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00618/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00619/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers d’Administració Local amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00620/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00621/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Aguirre i Font, advocat i professor associat 
de dret administratiu de la Universitat de Gi-
rona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00622/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Robert Ca-
sadevall i Camps, professor del Departa-
ment de Geografia de la Universitat Rovira i 
Virgili, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00623/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 47955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé 
i Calm, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00624/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Anna Plans i 
Canal, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00625/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de represen-
tants de la Comissió Municipal pel Canvi de 
Comarca de Torà amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00626/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Turu i Rossell, en representació de la pla-
taforma Gent per Valldoreix, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00627/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Jaume San-
martí i Argelich, en representació de la pla-
taforma Gent per Valldoreix, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00628/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 47957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Eva Boixadé 
i Calm, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00629/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47960).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Anna Plans i 
Canal, en representació de la plataforma El 
Lluçanès És Comarca, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00630/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 47960).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00631/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00632/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Adolfo Mo-
reno Sansano, secretari de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00633/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Marc Pifar-
ré, secretari de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00634/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Antonio 
Balmón Arévalo, vicepresident primer de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00635/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Álvarez Suárez, secretari general de la Unió 
General de Treballadors a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de governs locals 
de Catalunya
Tram. 352-00636/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Juan Carlos 
Gallego Herrera, secretari general de Co-
missions Obreres a Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00637/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Alba García 
Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió 
Social de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00638/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué Torruella, professor de ciència polí-
tica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00639/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, 
director del Departament de Dret Adminis-
tratiu i Dret Processal de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00640/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Ramon 
Plandiura, advocat especialitzat en legisla-
ció educativa i professor associat de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00641/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Joan Antoni 
Font Monclús, professor de dret administra-
tiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00642/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Miquel Mar-
tínez, catedràtic de Teoria de l’Educació de 
la Universitat de Barcelona i codirector de 
l’anuari «L’Estat de l’educació a Catalunya» 
del 2013, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00643/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pintado Martínez, expert en participació ciu-
tadana, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00644/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Francesc 
Castellana Aragay, expert en temes d’ocu-
pació, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00645/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Jordi Giró 
Castañer, president de la Confederació d’As-
sociacions Veïnals de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00646/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Núria Carre-
ra Comes, presidenta del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social i Assistents So-
cials de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00647/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Josep Puig i 
Belman, president de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00648/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Turu Rosell, presidenta de l’Associació Gent 
per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei 
de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00649/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Josep Llu-
ís Salazar, secretari de Gent per Valldoreix, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00650/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Francesc 
Josep Belver i Vallès, president del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00651/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Balsera, president del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00652/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Conxita 
Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00653/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Ismael Pa-
lacín, director de la Fundació Jaume Bofill, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00654/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Narcís Ca-
sassa i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis 
(Gironès), amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00655/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Maria Petra 
Sáiz Antón, presidenta del Col·legi de Secre-
taris, Interventors i Tresorers, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00656/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00657/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00658/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Antoni Codi-
na, director general de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00659/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Josep Giné 
Badia, president del Fòrum SD, amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00660/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’Antoni Vilà 
Mancebo, membre del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00661/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Teresa 
Crespo, presidenta de les Entitats Catala-
nes d’Acció Social i del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars, amb relació al 
Projecte de llei de governs locals de Cata-
lunya
Tram. 352-00662/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Carles Far-
ràs, representant de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Música, amb relació al Projec-
te de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00663/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Roser Ber-
tran, representant de l’Associació Catalana 
de Tècnics d’Educació de l’Administració 
Local (Tekhne), amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00664/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Este-
ve, alcalde de Bassella (Alt Urgell), amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00665/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de Lluís Be-
llera, alcalde de la Pobla de Segur (Pallars 
Jussà), amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00666/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Llorenç Sán-
chez, alcalde de Ribera de Cardós (Pallars 
Sobirà), amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00667/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Francesc 
Xavier Boya, senador i president de l’Asso-
ciació Espanyola de Municipis de Muntanya, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00668/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Javier Gon-
zalo, jurista de l’Associació Espanyola de 
Municipis de Muntanya, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00669/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 48035).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Ajuntament de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00670/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Barcelona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00671/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Girona amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00672/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Lleida amb relació 
al Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya
Tram. 352-00673/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Diputació de Tarragona amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00674/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença del síndic del 
Consell General d’Aran amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00675/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Rafael Ri-
bó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00676/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Josep Giné, 
president del Fòrum SD i síndic de Lleida, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00677/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Ramon Llo-
rente, vicepresident del Fòrum SD i síndic de 
Girona, amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00678/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00679/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Agrupació d’Entitats Municipals 
Descentralitzades de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00680/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00681/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00682/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Jordi Xar-
gay, president del Fòrum Comarcal de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00683/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Maria Cre-
huet, presidenta de l’Associació de Micropo-
bles de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00684/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Marta Fran-
ch, professora titular de dret administratiu 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de governs lo-
cals de Catalunya
Tram. 352-00685/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de Joan Manuel 
Trayter, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00686/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants dels grups municipals de Sant Julià de 
Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de 
llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00687/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la plataforma El Lluçanès És Co-
marca amb relació al Projecte de llei de go-
verns locals de Catalunya
Tram. 352-00688/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença de represen-
tants dels municipis del Moianès i del Con-
sorci per a la Promoció dels Municipis del 
Moianès amb relació al Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya
Tram. 352-00689/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.
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Proposta de compareixença de represen-
tants dels municipis de la Cerdanya i del 
Consell Comarcal de la Cerdanya amb rela-
ció al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00690/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Vegueria Prò-
pia amb relació al Projecte de llei de governs 
locals de Catalunya
Tram. 352-00691/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Mancomunitat Intermunicipal Vo-
luntària Segarrenca amb relació al Projecte 
de llei de governs locals de Catalunya
Tram. 352-00692/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Mancomunitat La Plana amb re-
lació al Projecte de llei de governs locals de 
Catalunya
Tram. 352-00693/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Plataforma pel Dret a un Habi-
tatge Digne davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informin sobre la cam-
panya per a demanar al Govern i al Parla-
ment la creació d’un fons social d’habitatge i 
el lloguer social forçós dels habitatges buits 
de les entitats financeres
Tram. 356-00451/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència de Residus de Catalunya davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
presenti el Pla general de gestió de residus 
i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya 2013-2020
Tram. 356-00468/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Sol·licitud de compareixença de responsa-
bles de la publicació «Democràcia, partici-
pació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de 
participació i política 2011» davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut perquè expli-
quin el contingut d’aquesta publicació
Tram. 356-00470/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 6, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 293.
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Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre les mesures que cal empren-
dre davant l’augment dels índexs de conta-
minació atmosfèrica
Tram. 356-00489/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Prioritat, responsa-
ble de la Carta del paisatge del Priorat, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliqui els treballs fets per a elabo-
rar la Carta i el procés seguit per a presen-
tar la candidatura del Priorat a la Declaració 
del paisatge cultural agrari patrimoni mundi-
al de la Unesco
Tram. 356-00492/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els expedients relatius a administraci-
ons locals incoats el 2012 i el 2013
Tram. 356-00501/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
22, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 289.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui el Pla 
estratègic d’esport escolar de Catalunya
Tram. 356-00507/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 46370).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
22, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 289.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre el compliment de la Moció 22/X, 
sobre l’atur i les mesures per a fomentar 
l’ocupació
Tram. 356-00509/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 46699).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 11.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ca-
sares, president del Consell Català de For-
mació Professional, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur 
i les mesures per a fomentar l’ocupació
Tram. 356-00510/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 46699).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 11.12.2013.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui les lí-
nies d’actuació de la Secretaria General de 
l’Esport per al 2014
Tram. 356-00539/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
48840).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 04.12.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 
22, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 289.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Ecoembes i d’Ecovidrio davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per-
què informi sobre l’evolució dels sistemes in-
tegrats de gestió de residus d’envasos i de 
vidre
Tram. 356-00542/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, M. Dolors Montserrat 
i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 49159).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 05.12.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre la lluita contra la deso-
cupació juvenil
Tram. 355-00051/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Co-
missió de Polítiques de Joventut, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 293.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre els actes de commemoració 
del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 355-00053/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 289.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de la Presi-
dència sobre l’adjudicació d’un concurs re-
lacionat amb l’organització dels actes de 
commemoració del tres-centè aniversari 
dels fets del 1714
Tram. 355-00055/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 22 de la Co-
missió d’Afers Institucionals, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 289.

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 291.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme 
de Catalunya 2013-2016
Tram. 355-00074/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 291.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre el balanç de la implanta-
ció de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
Tram. 355-00076/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 291.

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre el pla d’ocupació juvenil 
«Insert jove»
Tram. 355-00080/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Co-
missió de Polítiques de Joventut, tinguda l’11.12.2013, 
DSPC-C 293.

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00089/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior (reg. 49194).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.12.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre els habitatges so-
cials de l’Institut Català del Sòl que gestiona 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 355-00090/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Hostaleria de les Comarques de 
Girona amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00077/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 10.12.2013, 
DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00095/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
10.12.2013, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació d’Adif 
amb relació al Projecte de llei d’accessibi-
litat
Tram. 353-00098/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració, tinguda el 10.12.2013, 
DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00099/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
10.12.2013, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació del 
Centre Nacional de Tecnologies de l’Acces-
sibilitat amb relació al Projecte de llei d’ac-
cessibilitat
Tram. 353-00103/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
10.12.2013, DSPC-C 287.

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Municipal de Persones amb Disca-
pacitat de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’accessibilitat
Tram. 353-00104/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
10.12.2013, DSPC-C 287.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 7, tinguda el 02.10.2013, DSPC-C 200.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Lectura Fàcil davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
la seva posició amb relació al Projecte de llei 
d’accessibilitat
Tram. 357-00487/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
10.12.2013, DSPC-C 287.
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Compareixença de Daniel Turp, catedràtic 
de dret internacional i constitucional de la 
Universitat de Mont-real, davant la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 357-00500/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 10.12.2013, 
DSPC-C 288.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Estudi del Dret a Decidir, tinguda el 10.12.2013, 
DSPC-C 288.

Compareixença de Narcís Mir, cap del Ga-
binet Tècnic de l’Observatori d’Empresa i 
Ocupació, davant la Comissió de Polítiques 
de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00502/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació, tinguda 
el 12.12.2013, DSPC-C 295.

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 
22, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 289.

Compareixença de representants de la Pla-
taforma pel Dret a un Habitatge Digne da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre la campanya per a de-
manar al Govern i al Parlament la creació 
d’un fons social d’habitatge i el lloguer soci-
al forçós dels habitatges buits de les entitats 
financeres
Tram. 357-00506/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Compareixença del director de l’Agència de 
Residus de Catalunya davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a presentar el 
Pla general de gestió de residus i recursos 
2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infra-
estructures de gestió de residus municipals 
de Catalunya 2013-2020
Tram. 357-00507/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar so-
bre les mesures que cal emprendre davant 
l’augment dels índexs de contaminació at-
mosfèrica
Tram. 357-00508/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Prioritat, responsable de la Carta 
del paisatge del Priorat, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a explicar els 
treballs fets per a elaborar la Carta i el pro-
cés seguit per a presentar la candidatura del 
Priorat a la Declaració del paisatge cultural 
agrari patrimoni mundial de la Unesco
Tram. 357-00509/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Compareixença de Damià Calvet, president 
del consell d’administració de Centrals i 
Infraestructures per a la Mobilitat i les Ac-
tivitats Logístiques (CIMALSA), davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre les plataformes logístiques
Tram. 357-00510/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Compareixença del director de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a explicar la situació 
de la depuradora del Besòs amb relació a 
l’abocament de sòlids que afecta Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 357-00511/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Compareixença d’una representació d’Eco-
embes i d’Ecovidrio davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
l’evolució dels sistemes integrats de gestió 
de residus d’envasos i de vidre
Tram. 357-00512/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 14, tinguda l’11.12.2013, DSPC-C 290.

Compareixença del gerent del Consorci Sa-
nitari de Terrassa davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes amb relació al Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2009 i al 2010
Tram. 363-00002/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 
núm. 9, tinguda el 04.12.2013, DSPC-C 341.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 23

Convocada per al dia 18 de desembre de 2013

Presidència del Parlament

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

Ple del Parlament

18 de desembre de 2013

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 18 de desembre, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).
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3. Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Tram. 
200-00005/10. Govern de la Generalitat. Debat de to-
talitat (text presentat: BOPC 119, 26).

4. Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana. Tram. 202-00045/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat i 
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 127, 33).

5. Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Se-
guretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses. Tram. 260-00001/10. 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre 
Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses. Debat i votació del les conclusions 
(publicació de l’informe de la Comissió: BOPC 198, 3).

6. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014*. Tram. 200-00010/10. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 214).

7. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic*. Tram. 200-00011/10. 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 215).

8. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. 
Tram. 300-00116/10. Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones amb dependència. Tram. 300-00118/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció als infants i 
adolescents tutelats. Tram. 300-00121/10. Agnès Rus-
siñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la utilització de l’es-
cola com a eina de construcció nacional. Tram. 300-
00119/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum d’autodeterminació. Tram. 300-00120/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental. 
Tram. 300-00117/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la infància. Tram. 302-00103/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els programes de prevenció de la violència mas-
clista i les relacions abusives entre els joves. Tram. 
302-00105/10. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de funció pública i els processos de selec-
ció de personal. Tram. 302-00104/10. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment de les recomanacions de l’informe 
del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les 
Nacions Unides del 13 de novembre de 2013. Tram. 
302-00107/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de cooperació. Tram. 302-00106/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. 
Tram. 302-00108/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2013

* Els punts 6 i 7 es debatran el dijous 19 de desembre, a partir de les 
9 hores.
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’acompliment de les actuaci-
ons estadístiques corresponents al Progra-
ma anual d’actuació estadística per al 2012
Tram. 334-00044/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 48700 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la presidenta Parlament

Benvolguda presidenta,

D’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 
13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014, us trameto, en suport digital, l’Informe so-
bre l’acompliment de les actuacions estadístiques cor-
responents al Programa anual d’actuació estadística 
per a l’any 2012.

Ben atentament,

Barcelona, 28 de novembre de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la diversitat i la igualtat a la tele-
visió el 2012
Tram. 337-00020/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 49098 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre La diver-
sitat i la igualtat a la televisió 2012 perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 3 de desembre de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’agost del 2013
Tram. 337-00021/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 49096 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
d’agost de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 3 de desembre de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’un funcionari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 10.12.2013

Secretaria General 

L’1 de gener de 2014, Lluís Vidal i Gili compleix l’edat 
determinada per la legislació de la funció pública per a 
ésser declarat en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria, es desprèn que Lluís Vidal i Gili compleix 
les condicions i els requisits per a causar drets passius 
de jubilació.

Atès el certificat de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social aportat per Lluís Vidal i Gili, amb relació 
al compliment dels requisits que estableix l’article 4 
de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre ac-
tualització, adequació i modernització del sistema de 
Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilat Lluís Vidal i Gili, amb efectes del 2 
de gener de 2014, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	4.52.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el disseny o la planificació d’una agència nacional de seguretat
	Tram. 361-00005/10
	Sol·licitud


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els efectes mediambientals en el territori de les plantes de gas de Vinaròs (País Valencià) i del gasoducte que afecta la d
	Tram. 354-00189/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el nou pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat
	Tram. 354-00190/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat de la qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica a les àrees urbanes
	Tram. 354-00199/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els accidents i els incidents als túnels ferroviaris del sistema de rodalia de Barcelona
	Tram. 354-00204/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els habitatges socials de l’Institut Català del Sòl que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
	Tram. 354-00209/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre les informacions que han aparegut en diversos mitjans de comunicació sobre el repartiment de mòbils amb dispositius «espia» entre alts càrrecs
	Tram. 354-00212/10
	Sol·licitud i tramitació
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 354-00223/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i sobre la destitució del seu president i director general de Telecomuni
	Tram. 354-00224/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00546/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carmen Alonso Higuera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00547/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00548/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secretari de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00549/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00550/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00551/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Balsera Garcia, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00553/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pepita Pedraza Alcaide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00554/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Àngel Martínez Camarasa, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00555/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Conxita Sánchez Medina, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00556/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00557/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00558/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, president de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00559/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00560/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00561/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Juanto Cusiné, secretari general de la Unió General de Treballadors del Baix Llobretat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00562/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Cuscó Moyes, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00563/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00564/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00565/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00566/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sixte Galià Turró, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i portaveu del grup municipal de Medinyà 1972 . Entesa, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00567/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00568/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Torruella, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00569/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00570/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00571/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00572/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00573/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00574/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00575/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00576/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00577/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00578/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00579/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Vintró, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00580/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa amb relació al Projecte de llei de governs locals de Cata
	Tram. 352-00581/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Rubió, membre de la comissió d’experts per a la revisió de l’organització territorial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00582/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00583/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00584/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00585/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fina Bartolí Parera, alcaldessa d’Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00586/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maite Vilalta, professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00587/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00588/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llobet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00589/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00590/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00591/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00592/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00593/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Gent per Valldoreix amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00594/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00595/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00596/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00597/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00598/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de dos representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00599/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00600/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00601/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00602/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00603/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00604/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00605/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00611/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00612/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00613/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de M. Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00614/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00615/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00616/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00617/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00618/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00619/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00620/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00621/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, advocat i professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00622/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Robert Casadevall i Camps, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00623/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00624/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00625/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00626/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Turu i Rossell, en representació de la plataforma Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00627/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí i Argelich, en representació de la plataforma Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00628/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eva Boixadé i Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00629/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Plans i Canal, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00630/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00631/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00632/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Adolfo Moreno Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00633/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secretari de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00634/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antonio Balmón Arévalo, vicepresident primer de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00635/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00636/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Carlos Gallego Herrera, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00637/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alba García Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00638/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Torruella, professor de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00639/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00640/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, advocat especialitzat en legislació educativa i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00641/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Antoni Font Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00642/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de Barcelona i codirector de l’anuari «L’Estat de l’educació a Catalunya» del 2013, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00643/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Fernando Pintado Martínez, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00644/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Castellana Aragay, expert en temes d’ocupació, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00645/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00646/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Núria Carrera Comes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00647/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Puig i Belman, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00648/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Montserrat Turu Rosell, presidenta de l’Associació Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00649/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Lluís Salazar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00650/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00651/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00652/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00653/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00654/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Narcís Casassa i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00655/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00656/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00657/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00658/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00659/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Giné Badia, president del Fòrum SD, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00660/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00661/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de les Entitats Catalanes d’Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00662/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Carles Farràs, representant de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00663/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Roser Bertran, representant de l’Associació Catalana de Tècnics d’Educació de l’Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00664/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Esteve, alcalde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00665/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Bellera, alcalde de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00666/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, alcalde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00667/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francesc Xavier Boya, senador i president de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00668/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Javier Gonzalo, jurista de l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00669/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00670/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00671/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00672/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00673/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00674/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del síndic del Consell General d’Aran amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00675/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00676/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Giné, president del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00677/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vicepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00678/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00679/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00680/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00681/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00682/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Xargay, president del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00683/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Maria Crehuet, presidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00684/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Franch, professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00685/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00686/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants dels grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00687/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00688/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants dels municipis del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00689/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de representants dels municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00690/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00691/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00692/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya
	Tram. 352-00693/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informin sobre la campanya per a demanar al Govern i al Parlament la creació d’un fons social d’habitatge 
	Tram. 356-00451/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè presenti el Pla general de gestió de residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infraestructures de g
	Tram. 356-00468/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de responsables de la publicació «Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 2011» davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliquin el contingut d’aquesta publicació
	Tram. 356-00470/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures que cal emprendre davant l’augment dels índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 356-00489/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Prioritat, responsable de la Carta del paisatge del Priorat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els treballs fets per a elaborar la Carta i el procés seguit per
	Tram. 356-00492/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Damià Calvet, president del consell d’administració de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les platafo
	Tram. 356-00500/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els expedients relatius a administracions locals incoats el 2012 i el 2013
	Tram. 356-00501/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de la depuradora del Besòs amb relació a l’abocament de sòlids que afecta Badalona (Barcelonès)
	Tram. 356-00506/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya
	Tram. 356-00507/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
	Tram. 356-00509/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Casares, president del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el compliment de la Moció 22/X, sobre l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació
	Tram. 356-00510/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les línies d’actuació de la Secretaria General de l’Esport per al 2014
	Tram. 356-00539/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Ecoembes i d’Ecovidrio davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’evolució dels sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i de vidre
	Tram. 356-00542/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la lluita contra la desocupació juvenil
	Tram. 355-00051/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre els actes de commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
	Tram. 355-00053/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l’adjudicació d’un concurs relacionat amb l’organització dels actes de commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
	Tram. 355-00055/10
	Substanciació

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

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016
	Tram. 355-00074/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el balanç de la implantació de l’impost sobre les estades en establiments turístics
	Tram. 355-00076/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el pla d’ocupació juvenil «Insert jove»
	Tram. 355-00080/10
	Substanciació

	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
	Tram. 355-00089/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els habitatges socials de l’Institut Català del Sòl que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
	Tram. 355-00090/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de representants de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00077/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00095/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació d’Adif amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00098/10
	Decaïment

	Compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00099/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació del Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00103/10
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 353-00104/10
	Substanciació
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Lectura Fàcil davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar la seva posició amb relació al Projecte de llei d’accessibilitat
	Tram. 357-00487/10
	Substanciació

	Compareixença de Daniel Turp, catedràtic de dret internacional i constitucional de la Universitat de Mont-real, davant la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
	Tram. 357-00500/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Compareixença de Narcís Mir, cap del Gabinet Tècnic de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
	Tram. 357-00502/10
	Substanciació
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la campanya per a demanar al Govern i al Parlament la creació d’un fons social d’habitatge i el lloguer soc
	Tram. 357-00506/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a presentar el Pla general de gestió de residus i recursos 2013-2020 i el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residu
	Tram. 357-00507/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures que cal emprendre davant l’augment dels índexs de contaminació atmosfèrica
	Tram. 357-00508/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Prioritat, responsable de la Carta del paisatge del Priorat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els treballs fets per a elaborar la Carta i el procés seguit per a presentar la 
	Tram. 357-00509/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Damià Calvet, president del consell d’administració de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (CIMALSA), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les plataformes logístique
	Tram. 357-00510/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar la situació de la depuradora del Besòs amb relació a l’abocament de sòlids que afecta Badalona (Barcelonès)
	Tram. 357-00511/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Ecoembes i d’Ecovidrio davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’evolució dels sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i de vidre
	Tram. 357-00512/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del gerent del Consorci 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 Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010
	Tram. 363-00002/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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