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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 447/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el control dels accessos a les dàrsenes del port de Vilanova 
i la Geltrú
Tram. 250-00305/10
Adopció p. 13

Resolució 448/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el tancament de l’abocador de coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10
Adopció p. 13

Resolució 449/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de l’estació del servei de rodalia de Premià 
de Mar
Tram. 250-00521/10
Adopció p. 13

Resolució 450/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Sant Jaume d’Enveja
Tram. 250-00573/10
Adopció p. 14

Resolució 451/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió de la indicació de l’accés a un restaurant en la se-
nyalització de la carretera C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10
Adopció p. 14

Resolució 452/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió de la indicació de l’accés a Peramola a la intersec-
ció de la carretera C-14 amb la LV-5119
Tram. 250-00595/10
Adopció p. 15

Resolució 453/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament del procediment d’acreditació i la vigència de 
la condició de beneficiari de descomptes per a usuaris del 
túnel del Cadí
Tram. 250-00615/10
Adopció p. 15

Resolució 454/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament del servei de rodalia entre Barcelona i 
Manresa
Tram. 250-00616/10
Adopció p. 15

Resolució 455/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el desdoblament de la carretera B-124 com a prolongació de 
la ronda Oest de Sabadell
Tram. 250-00625/10
Adopció p. 16

Resolució 456/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la conversió de l’antiga travessera de la carretera C-31 al pas 
per Pals en un vial urbà
Tram. 250-00644/10
Adopció p. 16

Resolució 457/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10
Adopció p. 17

Resolució 458/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Rasquera
Tram. 250-00647/10
Adopció p. 17

Resolució 459/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Benifallet
Tram. 250-00648/10
Adopció p. 17

Resolució 460/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la clausura de l’abocador de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera, i la recuperació paisatgística de l’indret tramitada 
per l’Ajuntament d’aquesta població
Tram. 250-00650/10
Adopció p. 18

Resolució 461/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la travessia urbana de la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni
Tram. 250-00653/10
Adopció p. 18

Resolució 462/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la presentació de les dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, l’Observatori del Mercat de Treball i la resta 
d’institucions integrades en el sistema estadístic català per 
sexe i territoris
Tram. 250-00700/10
Adopció p. 18

Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió 
d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 260-00001/10
Adopció p. 19

1.15. Mocions

Moció 67/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
infància
Tram. 302-00103/10
Aprovació p. 24

Dos fascicles Fascicle primer

Ldv1
Correcció d'errades de publicació
La Moció 70/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de cooperació (tram. 302-00106/10), a la pàg. 26, ha estat modificada en el BOPC 240, pàg. 12.
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Moció 68/X del Parlament de Catalunya, sobre els 
programes de prevenció de la violència masclista i les relaci-
ons abusives entre els joves
Tram. 302-00105/10
Aprovació p. 24

Moció 69/X del Parlament de Catalunya, sobre 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
Aprovació p. 26

Moció 70/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10
Aprovació p. 26

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
Tram. 300-00116/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
Tram. 300-00117/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones amb dependència
Tram. 300-00118/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la utilització de l’esco-
la com a eina de construcció nacional
Tram. 300-00119/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un 
referèndum d’autodeterminació
Tram. 300-00120/10
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció als infants i 
adolescents tutelats
Tram. 300-00121/10
Substanciació p. 28

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de les àrees de pro-
moció de l’economia urbana
Tram. 202-00045/10
Debat de totalitat p. 29
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 29

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de funció pública i els processos de selecció 
de personal
Tram. 302-00104/10
Rebuig p. 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 302-00108/10
Rebuig p. 29

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
Tram. 200-00005/10
Debat de totalitat p. 29
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini per a proposar compareixences p. 29

Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable 
a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions 
i els productes
Tram. 200-00006/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 29

Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 200-00009/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 30

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2014
Tram. 200-00010/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 214) p. 30
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 30

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 30

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi-
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 30

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, 
del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 202-00049/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 30

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castell -bisbal
Tram. 250-00783/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’increment del pressu-
post per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la regulació de la pro-
moció, la comercialització i el consum de begudes energè-
tiques
Tram. 250-00786/10
Esmenes presentades p. 32
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Proposta de resolució sobre les obres de condicio-
nament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la connexió de la car-
retera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar 
del Vallès
Tram. 250-00791/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la reobertura de llits 
del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell
Tram. 250-00799/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalu-
nya que no han pogut obtenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació 
assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució de condemna de les agressi-
ons a seus de partits polítics i a llurs militants
Tram. 250-00808/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació interna sobre la comissaria del Mossos d’Esquadra 
de Ciutat Vella, de Barcelona
Tram. 250-00809/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre els impediments i les 
sancions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius
Tram. 250-00810/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les reco-
manacions de l’informe derivat del compliment de la Moció 
3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 250-00812/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 250-00814/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la reserva de la biosfe-
ra de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00832/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Escola Les Vinyes, de Castellbisbal
Tram. 250-00834/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a les activitats del Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya
Tram. 250-00850/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a les activitats del Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya
Tram. 250-00851/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució de condemna dels atacs als 
setmanaris Capgròs i El Tot Mataró
Tram. 250-00852/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre els uniformes dels 
mossos d’esquadra de la regió policial Pirineu Occidental i 
de les àrees bàsiques policials del Ripollès, Solsonès i Ber-
guedà per als mesos de fred més intens
Tram. 250-00853/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el pagament de les nò-
mines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el garantiment que la 
Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l’Heme-
roteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10
Presentació p. 41
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 
2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec-
toral general
Tram. 270-00008/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 41

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la infància
Tram. 302-00103/10
Esmenes presentades p. 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de funció pública i els processos de selecció 
de personal
Tram. 302-00104/10
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els programes de prevenció de la violència masclista i 
les relacions abusives entre els joves
Tram. 302-00105/10
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10
Esmenes presentades p. 52

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
Esmenes presentades p. 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 302-00108/10
Esmenes presentades p. 56

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una 
diputada
Tram. 234-00018/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 57

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 133/X, so-
bre l’avaluació d’alternatives per al millorament de l’eix del 
Llobregat entre Berga i Bagà
Tram. 290-00112/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 239/X, so-
bre el Protocol d’intencions entre el Ministeri de Defensa i 
l’Administració de la Generalitat per a impartir ensenyaments 
de formació professional de grau superior a l’Acadèmia Ge-
neral Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra, a Talarn
Tram. 290-00202/10
Sol·licitud de pròrroga p. 58
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 58

Control del compliment de la Resolució 240/X, so-
bre el diàleg amb els agents esportius i el finançament sufi-
cient per a garantir la sostenibilitat de l’esport i potenciar-lo
Tram. 290-00203/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 309/X, so-
bre el servei d’assistència jurídica gratuïta i el servei d’orien-
tació jurídica penitenciària
Tram. 290-00265/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 29/X, sobre les 
perspectives del sector turístic
Tram. 390-00029/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 59

Control del compliment de la Moció 34/X, sobre la 
pobresa infantil i les beques de menjador
Tram. 390-00034/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 63

Control del compliment de la Moció 35/X, sobre la 
pobresa infantil
Tram. 390-00035/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 64

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00107/10
Retirada de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els 
casos d’espionatge polític
Tram. 354-00108/10
Retirada de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00109/10
Retirada de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
la interlocutòria que anul·la la concessió del tercer grau peni-
tenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generali-
tat que estaven condemnats
Tram. 354-00191/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
el contracte signat amb Seprotec Multilingual Solutions per 
a fer les traduccions judicials durant el període 2009-2011
Tram. 354-00202/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que es 
van produir davant de la fàbrica de Panrico
Tram. 354-00210/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
les informacions que han aparegut en diversos mitjans de 
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comunicació amb relació a la sol·licitud d’informació a Méto-
do 3 sobre diversos càrrecs polítics
Tram. 354-00213/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les informacions que 
han aparegut en diversos mitjans de comunicació sobre el 
repartiment de mòbils amb dispositius «espia» entre alts 
càrrecs i personal de seguretat de la Generalitat
Tram. 354-00214/10
Rebuig de la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la presència de grups 
feixistes a Catalunya
Tram. 354-00215/10
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la mo-
nitorització de ciutadans, periodistes i moviments socials a 
les xarxes socials pel Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i la instal·lació d’un programa espia en telèfons 
mòbils
Tram. 354-00216/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la monitorització de 
ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes soci-
als pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la 
instal·lació d’un programa espia en telèfons mòbils
Tram. 354-00217/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les activitats del Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 354-00223/10
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya i el Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00225/10
Sol·licitud i tramitació p. 66

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Matilde Aragó, ma-
gistrada, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri 
fiscal
Tram. 352-00366/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00367/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00368/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00369/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del fiscal superior de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal
Tram. 352-00370/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00371/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00372/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00373/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 352-00374/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00375/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00376/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00377/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00378/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00379/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00380/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00381/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00382/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00385/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00386/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 

orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00387/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori Català de la Justícia amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00388/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’associació de Jutges per la Democràcia a Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00389/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00390/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00391/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00392/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00393/10
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gi-
meno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 352-00397/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mira-
bent, notari i ex-director general de Política Lingüística, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00398/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71
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Proposta de compareixença d’Agustí Carles, pre-
sident de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia, amb relació a Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri 
fiscal
Tram. 352-00399/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Ester Franquesa i 
Bonet, directora general de Política Lingüística, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00400/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Antoni Milian, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal
Tram. 352-00401/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Paquita Sanvicén 
Torné, directora del Centre de Normalització Lingüística de 
Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri 
fiscal
Tram. 352-00408/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Isidor Garcia Sán-
chez, ex-director general de Recursos de l’Administració de 
Justícia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri 
fiscal
Tram. 352-00409/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00410/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del president del Con-
sell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00411/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00412/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del fiscal superior de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del mi-
nisteri fiscal
Tram. 352-00413/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00414/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00415/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00416/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 352-00417/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00418/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justí-
cia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00419/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00420/10
Acord sobre la sol·licitud p. 73
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00421/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00422/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00423/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00424/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00425/10
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Sonia Gutiérrez 
Muñoz, magistrada titular del Jutjat Penal número 16 de Bar-
celona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri 
fiscal
Tram. 352-00426/10
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Pablo Nuevo López, 
doctor en dret i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00427/10
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Xavier Crespo i 
Llobet davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00327/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Xavier Martorell, 
ex-director general de Serveis Penitenciaris, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00328/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Turu i 
Rosell, expresidenta de l’entitat municipal descentralitzada 
de Valldoreix, davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00329/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batet, alcalde 
de Valls (Alt Camp), davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00330/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Josep-Lluís Carod-
Rovira davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00331/10
Retirada de la sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Marc Fuertes i Gar-
cia, portaveu del Moviment Independent de Lloret a l’Ajun-
tament de Lloret de Mar (Selva), davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge 
polític
Tram. 356-00332/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Matas 
i Babon, ex-secretari general de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00333/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de José Montilla da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00334/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de Joan Recasens da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00335/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença Francesc Amador i 
Pitarch, exregidor a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00336/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença del director general de 
la Policia davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00337/10
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè presenti el projecte de 
l’entitat i el pla de treball per al 2014
Tram. 356-00503/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democrà-
cia davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant 
la situació de Síria
Tram. 356-00514/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Ex-
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terior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’ac-
tuació de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00515/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè de Catalunya d’UNICEF davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi so-
bre l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
Tram. 356-00516/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actua-
ció de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00517/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de 
l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00518/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre l’actuació d’aquest organisme davant la situ-
ació de Síria
Tram. 356-00519/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui les 
actuacions en matèria de justícia juvenil i execució penal a 
la comunitat
Tram. 356-00520/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballa-
dors davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte 
de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00521/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior per-
què analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 356-00522/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00523/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les 
retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00524/10
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre els malalts amb diabetis
Tram. 356-00529/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre la monitorització de 

ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes soci-
als pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la 
instal·lació d’un programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00530/10
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè valori la situació actual del cos i 
les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00544/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00546/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00547/10
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Coordinadora Obrera Sindical 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00548/10
Sol·licitud p. 79

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

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les polítiques de recerca i innovació 
en l’àmbit de les ciències biomèdiques
Tram. 355-00041/10
Substanciació p. 80

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 355-00091/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 80

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la presència de grups feixistes a 
Catalunya
Tram. 355-00092/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 80

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

Compareixença de Matilde Aragó, magistrada, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00296/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença del president del Consell dels Col-
legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po-
der judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00297/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80
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Compareixença del president del Consell dels Col-
legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00298/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença del president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00299/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença del fiscal superior de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
per la qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00300/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00301/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00302/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de la Plata-
forma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00303/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00304/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de la sectori-
al dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00305/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de la sectorial 
dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 

Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00306/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00307/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de Jutges per 
a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00308/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00309/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de l’Observa-
tori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00310/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judi-
cial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic 
del ministeri fiscal
Tram. 353-00311/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i 
de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut orgànic del 
ministeri fiscal
Tram. 353-00312/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’una representació de l’Obser-
vatori Català de la Justícia amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut or-
gànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00313/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Professional de la Magistratura amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00314/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es 
regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00315/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-
director general de Política Lingüística, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula 
l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00316/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 83

Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directo-
ra general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00317/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00318/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, direc-
tora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00319/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-direc-
tor general de Recursos de l’Administració de Justícia, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00320/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 84

Compareixença de Joaquim Millan, secretari ge-
neral del Consell Català del Moviment Europeu, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
informar sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00336/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’Eduard Sagarra i Trias, president 
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre les activitats i els objectius d’aquesta as-
sociació
Tram. 357-00339/10
Substanciació p. 84

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia - Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Interior per a analitzar l’impacte de les retallades 
en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00513/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres davant la Comissió d’Interior per a analitzar 
l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00514/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior per 
a analitzar l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 357-00515/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació del Col·lectiu 
Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra davant la 
Comissió d’Interior per a analitzar l’impacte de les retallades 
en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00516/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença del director general d’Execució Pe-
nal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a explicar les actuacions en ma-
tèria de justícia juvenil i execució penal a la comunitat
Tram. 357-00517/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació del Centre Eu-
ro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar el projecte de l’entitat i el pla de 
treball per al 2014
Tram. 357-00518/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de 
Síria
Tram. 357-00519/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 85

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desen-
volupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Euro-
pea i Cooperació per a informar sobre l’actuació de l’entitat 
davant la situació de Síria
Tram. 357-00520/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació del Comitè de 
Catalunya d’UNICEF davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l’actuació 
d’aquest organisme davant la situació de Síria
Tram. 357-00521/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de la Fundació 
per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 
i Cooperació per a informar sobre l’actuació de l’entitat da-
vant la situació de Síria
Tram. 357-00522/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a informar sobre l’actuació de l’entitat davant la 
situació de Síria
Tram. 357-00523/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de l’Institut Ca-
talà Internacional per la Pau davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l’actua-
ció d’aquest organisme davant la situació de Síria
Tram. 357-00524/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86
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Compareixença de responsables de la publicació 
«Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l’En-
questa de participació i política 2011» davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a explicar el contingut d’aquesta 
publicació
Tram. 357-00525/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la 
Desocupació
Tram. 357-00526/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 86

Compareixença d’una representació de Pimec da-
vant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocu-
pació
Tram. 357-00527/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació del Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya davant la Comissió 
de Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00528/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00529/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00530/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 87

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2012
Tram. 359-00011/10
Substanciació p. 87

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 87

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 89

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 la situació en data del 30 de setem-
bre de 2013 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2013
Tram. 334-00045/10
Presentació p. 91

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5491/2012, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra l’article 114 de 
la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’acti-
vitat econòmica de Catalunya, pel qual es modifiquen els 
apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació d’equipaments comercials de Ca-
talunya
Tram. 381-00003/09
Sentència del Tribunal Constitucional p. 91
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 447/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el control dels accessos a les 
dàrsenes del port de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00305/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el port de Vilanova 
i la Geltrú (tram. 250-00305/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13829).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
avançant en el procés de diàleg obert amb l’Ajunta-
ment i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Gel-
trú (Garraf) per a remodelar el control dels accessos a 
les dàrsenes del port.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 448/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tancament de l’abocador de 
coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-00520/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el tancament de l’aboca-
dor de coll Cardús, a Vacarisses (tram. 250-00520/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27152).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Tancar immediatament l’abocador de coll Cardús, a 
Vacarisses (Vallès Occidental), o, en el cas que el tan-
cament no es pugui fer de manera immediata, presen-
tar un calendari de tancament de la instal·lació amb 
data màxima a l’inici del 2015.

b) Presentar el programa i calendari de restauració de 
l’espai de l’abocador de coll Cardús.

c) Continuar intensificant els controls sobre les instal-
lacions de l’abocador de coll Cardús, mentre no sigui 
clausurat, i del centre de tractament de residus per a 
vetllar que les mesures correctores per a evitar les pu-
dors s’actualitzin i, si escau, se’n proposin d’altres ne-
cessàries per a evitar molèsties als veïns.

d) Establir, en el marc de la revisió del Pla general de 
gestió de residus i recursos, una normativa sectorial 
per a evitar l’impacte odorífer de les instal·lacions de 
residus.

e) Crear una comissió de seguiment de l’abocador de 
coll Cardús, formada per l’Agència Catalana de Re-
sidus, l’Ajuntament de Vacarisses i l’Associació Prou 
Pudors de Coll Cardús, que es reuneixi com a mínim 
dues vegades l’any.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 449/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de l’estació del 
servei de rodalia de Premià de Mar
Tram. 250-00521/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el millorament de 
l’estació del servei de rodalia de Premià de Mar (tram. 
250-00521/10), presentada pel Meritxell Roigé i Pe-
drola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
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Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Terrades i 
Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer, amb la major celeritat possible, les gestions ne-
cessàries amb el Ministeri de Foment, Adif i Renfe 
perquè es corregeixin els aspectes de seguretat, acces-
sibilitat i comoditat afectats per la remodelació recent 
de l’estació de rodalia de Premià de Mar (Maresme), i 
es millorin els aspectes que la remodelació ha ignorat, 
malgrat la necessitat i la urgència, comptant amb la 
participació i l’assessorament de l’Ajuntament de Pre-
mià de Mar.

b) Exercir les competències en inspecció de riscos labo-
rals que li reconeix l’article 170.2 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya amb relació a les condicions de l’esta-
ció de Premià de Mar.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 450/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Sant Jaume d’Enveja
Tram. 250-00573/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de la depuradora d’aigües residuals de Sant 
Jaume d’Enveja (tram. 250-00573/10), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 30981).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar fent les negociacions necessàries amb el Ministe-
ri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a 
signar, al més aviat possible, el conveni que perme-
ti a l’Agència Catalana de l’Aigua la gestió, l’explota-
ció i la posada en funcionament immediata de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià).

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 451/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió de la indicació de l’ac-
cés a un restaurant en la senyalització de la 
carretera C-14 a Peramola
Tram. 250-00594/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la inclusió de la in-
dicació d’un complex hoteler en la senyalització de la 
carretera C-14 a Peramola (tram. 250-00594/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 30977).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar 
la senyalització de la intersecció de la carretera C-14 
amb la carretera LV-5118 d’accés a Peramola (Alt Ur-
gell) per a examinar-ne la compatibilitat amb la indi-
cació de l’accés a un restaurant determinat.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 452/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió de la indicació de l’ac-
cés a Peramola a la intersecció de la carre-
tera C-14 amb la LV-5119
Tram. 250-00595/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la inclusió de la indica-
ció de l’accés a la carretera LV-5119 en la senyalització 
de la carretera C-14 (tram. 250-00595/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 30978).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analit-
zar, d’acord amb els criteris de senyalització vigents, 
la possibilitat d’indicar la població de Peramola (Alt 
Urgell) en la senyalització existent a la intersecció de 
la carretera C-14 amb la carretera LV-5119 d’accés a 
Nuncarga.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 453/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament del procediment 
d’acreditació i la vigència de la condició de 
beneficiari de descomptes per a usuaris del 
túnel del Cadí
Tram. 250-00615/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el millorament del 
procediment d’acreditació i vigència de la condició de 
beneficiari de descomptes per a usuaris del túnel del 
Cadí (tram. 250-00615/10), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar, en el termini de sis mesos, el procediment 
d’acreditació i la vigència de la condició de beneficiari 
del sistema de descomptes per als usuaris habituals del 
túnel del Cadí, aprovat pel Decret 425/2011, del 27 de 
desembre, de modificació del Decret 651/2006, del 27 
de desembre, pel qual s’aprova el sistema de descomp-
tes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, resi-
dents a qualsevol dels municipis de les comarques del 
Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt Urgell.

b) Adequar el Decret 651/2006, i si escau modificar-lo, 
pel que fa als requisits actuals d’acreditació del bene-
ficiari, a les situacions personals específiques de de-
terminats col·lectius, com el de les persones amb dis-
capacitat, sens perjudici de l’acreditació de la vigència 
de la resta de requisits generals i de la condició de re-
sident a qualsevol dels municipis de les comarques del 
Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt Urgell.

c) Modificar la vigència de la condició de beneficiari 
del sistema de descomptes per als usuaris habituals del 
túnel del Cadí a trenta-sis mesos, i estudiar la viabilitat 
de noves fórmules d’acreditació.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 454/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament del servei de roda-
lia entre Barcelona i Manresa

Tram. 250-00616/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la inclusió de trens 
semi directes entre Barcelona i Manresa en el contrac-
te de servei 2013-2015 de Renfe per a la gestió de ro-
dalia (tram. 250-00616/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 32273) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 33315).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incorporar durant el primer trimestre de 2014 dues ex-
pedicions de trens semidirectes per sentit en hora punta 
entre Manresa (Bages) i Barcelona que permetin millo-
rar la qualitat del servei a les hores de més demanda.

b) Analitzar i acordar amb els agents econòmics i socials 
representats al Consorci Viari del Bages la resta de mi-
llores en els serveis de transport públic entre Manresa i 
Barcelona en el marc del contracte de serveis de Roda-
lies de Catalunya per al període 2013-2015 i del Pla de 
transport de viatgers de Catalunya 2013-2020.

c) Demanar al Ministeri de Foment que redacti el pro-
jecte d’obres per a millorar i escurçar el trajecte en-
tre Manresa i Barcelona descartant les solucions que 
afectin negativament el municipi de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental) des del punt de vista territorial 
i ambiental.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 455/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desdoblament de la carretera 
B-124 com a prolongació de la ronda Oest 
de Sabadell
Tram. 250-00625/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la 
carretera B-124 com a prolongació de la ronda Oest de 
Sabadell (tram. 250-00625/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
els estudis necessaris per a dur a terme el projecte de 
desdoblament de la carretera B-124, com a prolonga-
ció de la ronda Oest de Sabadell, cap a la carretera 
C-58 («autopista del Vallès»), incorporant la proposta 

de la Plataforma Sant Julià, entre d’altres, referent a la 
connexió entre la carretera B-124 i la ronda Oest de 
Sabadell.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 456/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la conversió de l’antiga travesse-
ra de la carretera C-31 al pas per Pals en un 
vial urbà
Tram. 250-00644/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la conversió de l’antiga 
travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un 
vial urbà (tram. 250-00644/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 40342) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 40528).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, 
durant el 2014 i de manera consensuada amb l’Ajun-
tament de Pals (Baix Empordà), el projecte per a re-
convertir l’antiga travessera de la carretera C-31 al pas 
per Pals en un vial urbà. Una vegada portada a ter-
me l’execució del projecte per part de la Generalitat, 
aquest tram de carretera ha de passar a ésser de titula-
ritat municipal.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 457/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la posada en funcionament de l’esta-
ció depuradora d’aigües residuals de Tivenys
Tram. 250-00646/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Tivenys (tram. 250-00646/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40500).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Tivenys (Baix Ebre) al llarg del primer semestre 
del 2014.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 458/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Rasquera
Tram. 250-00647/10

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la posada en funcio nament 
de l’estació depuradora d’aigües residuals de Rasquera 
(tram. 250-00647/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 40501).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a posar en funcionament 
l’estació depuradora d’aigües residuals de Rasquera 
(Ribera d’Ebre) al llarg del primer semestre del 2014.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 459/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la posada en funcionament de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de Benifallet
Tram. 250-00648/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Benifallet (tram. 250-00648/10), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
40502).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a posar en funcionament 
l’estació depuradora d’aigües residuals de Benifallet 
(Baix Ebre) al llarg del primer semestre del 2014.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 460/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la clausura de l’abocador de les 
Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la re-
cuperació paisatgística de l’indret tramitada 
per l’Ajuntament d’aquesta població
Tram. 250-00650/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la clausura de l’abocador 
de les Valls, a Santa Maria de Palautordera, i la recu-
peració paisatgística de l’indret tramitada per l’Ajun-
tament d’aquesta població (tram. 250-00650/10), pre-
sentada pel Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 39893) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 40503).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, atesa l’opinió dels veïns i 
del Ple municipal de Santa Maria de Palautordera (Va-
llès Oriental), insta el Govern a assegurar el compli-
ment dels termes de l’autorització ambiental del dipò-
sit controlat de residus, tenint en compte el projecte de 
clausura i recuperació paisatgística tramitat per l’Ajun-
tament de Santa Maria de Palautordera, i a no autorit-
zar cap més ampliació de l’abocador de les Valls.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 461/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de la travessia ur-
bana de la carretera C-35 al pas per Sant 
Celoni
Tram. 250-00653/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 14, 11.12.2013, DSPC-C 290

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 al pas per Sant 

Celoni (tram. 250-00653/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 40339) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 40497).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
en el termini de tres mesos un calendari d’execució 
dels projectes corresponents al millorament de la tra-
vessia urbana de la carretera C-35 al pas pel nucli urbà 
de Sant Celoni (Vallès Oriental), establint en cas que 
sigui necessari els convenis corresponents amb l’Ajun-
tament de Sant Celoni, que comprengui, com a mínim: 

a) La rotonda de la zona de Llevant de la carretera C-35 
d’entrada al nucli urbà, a la zona d’urbanitzacions i po-
lígons industrials de Sant Celoni.

b) La rotonda del Migdia de la carretera C-35 o, alter-
nativament, la construcció d’un tercer carril per a pro-
tegir els girs a l’esquerra i millorar l’accessibilitat a la 
zona d’Illes Belles del nucli urbà de Sant Celoni.

c) La part que resta per executar dels vials laterals de la 
carretera C-35 al tram de travessia del nucli urbà de Sant 
Celoni, tant a la part nord, de la zona residencial, com a 
la part sud, de la zona industrial.

d) El millorament de l’accessibilitat i la seguretat del 
pas soterrani de comunicació entre el barri de la Bat-
llòria de Sant Celoni i el nucli urbà de Riells i Villa-
brea (Selva).

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

El secretari El president  
de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 462/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació de les dades de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Obser-
vatori del Mercat de Treball i la resta d’insti-
tucions integrades en el sistema estadístic 
català per sexe i territoris
Tram. 250-00700/10

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones

Sessió núm. 9, 11.12.2013, DSPC-C 292

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
tinguda l’11 de desembre de 2013, ha debatut el text de 
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la Proposta de resolució sobre la presentació de les dades 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Observa-
tori del Mercat de Treball per sexe i territoris (tram. 
250-00700/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 40511).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a oferir to-
tes les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), de l’Observatori del Mercat de Treball i de la 
resta d’institucions integrades en el sistema estadístic 
català desagregades per sexe i amb la màxima desa-
gregació territorial, en els termes i amb les condici-
ons que estableix la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya i, especialment, en la Llei 
13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalu-
nya 2011-2014.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

La secretària La presidenta  
de la Comissió  de la Comissió
Gemma Calvet i Barot Marta Ribas Frías

Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aproven les conclusions de l’In-
forme de la Comissió d’Estudi dels Models 
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Mate-
rial Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 260-00001/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 23, 18.12.2013, DSPC-P 42

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
desembre de 2013, ha debatut les conclusions de l’In-
forme de la Comissió d’Estudi dels Models de Segure-
tat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en 
Esdeveniments de Masses.

Finalment, ha adoptat la següent

Resolució

I. Agraïment als compareixents  
a la comissió d’estudi

1. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix el tre-
ball de les entitats i els professionals que han compare-
gut davant la Comissió d’Estudi dels Models de Segu-
retat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 

en Esdeveniments de Masses, la contribució dels quals 
ha estat determinant per a la tasca encomanada. Con-
cretament, expressa el seu agraïment als sindicats de 
mossos d’esquadra, als juristes, a la metgessa, als ex-
perts i, especialment, a les víctimes de pilotes de go-
ma, per llur presència i coratge davant l’irreparable 
dany que se’ls ha causat, a Stop Bales de Goma i a Ojo 
con tu Ojo. El Parlament aprova una moció especial 
d’agraïment i reconeixement de llur feina.

II. Rebuig de la violència urbana

2. El Parlament de Catalunya ha de promoure l’aïlla-
ment i el rebuig social de la violència urbana i dels 
des ordres públics. En aquest sentit, el Parlament con-
vida tots els ciutadans i els mitjans de comunicació so-
cial a contribuir, cadascú des del seu àmbit, a expres-
sar el rebuig a la violència urbana.

III. Model de seguretat pública

3. El model policial de seguretat pública té com a fina-
litat garantir l’equilibri just entre el dret fonamental de 
manifestació i l’ús pacífic de la via pública per part de 
tots els ciutadans.

La gestió de la seguretat i de l’ordre públic comença 
abans de la planificació dels dispositius policials per a 
la intervenció en esdeveniments de masses. Per aquest 
motiu, resulten fonamentals la comunicació fluida i 
l’actuació coordinada i concertada tant de les diferents 
administracions com dels actors públics i privats di-
rectament implicats.

El model policial de seguretat pública i esdeveniments 
de masses ha de partir del principi de mínima inter-
venció amb mitjans violents, d’acord amb l’obligació 
legal de proporcionalitat, oportunitat i congruència en 
l’acció policial.

La revisió de l’actual model és imprescindible des de 
la voluntat política, en la promoció d’un canvi de para-
digma, per a avançar cap a l’aprofundiment democrà-
tic i la promoció de valors cívics, amb visió d’eficàcia 
policial. Els canvis han de comportar un millorament 
del servei públic i el prestigi del Cos de Mossos d’Es-
quadra.

Els procediments i protocols d’actuació s’han de revi-
sar a fons per a aconseguir les màximes garanties de 
seguretat i de salvaguarda de drets de les persones im-
plicades en qualsevol esdeveniment a l’espai públic des 
de la perspectiva de l’estat de dret, d’acord amb l’evolu-
ció de les policies democràtiques europees.

4. S’ha d’elaborar una llei catalana de l’espai públic 
que, entre altres preceptes, estableixi els criteris per a 
conciliar el dret a manifestar-se lliurement amb el dret 
dels ciutadans a gaudir d’un espai públic segur.
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5. La protecció de la dignitat i el bon nom del Cos de 
Mossos d’Esquadra no s’han de basar en paraules de 
suport del Departament d’Interior, sinó en una política 
que garanteixi unes condicions de treball dignes i la 
possibilitat de disposar dels mitjans tècnics suficients 
per a dur a terme correctament la seva tasca. En con-
seqüència, el Departament d’Interior ha de convocar 
de manera immediata els sindicats policials per a ne-
gociar les moltes reivindicacions pendents, algunes de 
les quals aprovades fins i tot per resolucions del Par-
lament.

6. S’han de dissenyar els mecanismes necessaris per a 
promoure i incrementar la comunicació dels organit-
zadors de manifestacions i concentracions al Departa-
ment d’Interior. Així mateix, s’han d’estudiar sistemes 
i estratègies que permetin implicar els organitzadors 
en el bon ordre i l’adequat desenvolupament de les ma-
nifestacions.

7. El Govern ha de promoure accions per a donar a co-
nèixer l’obligació de comunicar al Departament d’In-
terior la convocatòria de manifestacions i concentraci-
ons i el règim sancionador aplicable en cas que en les 
manifestacions i concentracions s’incompleixi la nor-
mativa vigent.

8. S’ha de fer efectiu el compliment de la Llei 10/1994, 
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra, que determina que els agents sem-
pre han d’acreditar llur identitat, i també el Decret 
217/2008, del 4 de novembre, sobre la utilització del 
número d’identitat professional en determinades peces 
dels uniformes de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, en tota situació que requereixi l’actuació 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra que complei-
xen funcions d’ordre públic, de manera que cadascun 
d’ells exhibeixi clarament i visiblement en l’unifor-
me el número de la targeta d’identificació professional 
(TIP) o el número d’operatiu policial (NOP).

9. El Govern, en el model d’ordre públic de distància, 
ha d’aplicar polítiques d’estabilitat dels agents en les 
unitats especialitzades d’ordre públic que garanteixin 
llur formació contínua i específica en ordre públic, i 
ha d’evitar d’aplicar polítiques de rotació dels agents 
que no estiguin degudament justificades. L’especialit-
zació d’aquestes unitats en llur capacitat de fer front 
als des ordres públics i en llur formació requereix que 
s’hi apliquin polítiques d’estabilitat.

10. El Govern ha de revisar els protocols d’actuació del 
Cos de Mossos d’Esquadra per tal que la identificació 
i detenció posterior de les persones que cometin actes 
violents o vandàlics es produeixi tant en el moment 
de la manifestació o concentració com, posteriorment, 
amb l’ús dels mitjans tecnològics adequats: càmeres 
de seguretat, cintes de vídeo enregistrades pels mit-
jans de comunicació o per la mateixa policia, etcètera.

11. El Govern ha d’emprar, quan calgui, la pàgina web 
per a la identificació de les persones que presumpta-

ment han exercit la violència urbana i han participat 
en desordres públics, complint els requisits i criteris 
expressats en el dictamen de la fiscalia que va analit-
zar si es vulneraven drets fonamentals en la utilització 
de la dita pàgina.

12. El Govern ha de intensificar la col·laboració amb 
la fiscalia i el poder judicial per a aplicar una respos-
ta penal més eficaç, en el marc de la legalitat vigent, 
als responsables d’exercir la violència en desordres pú-
blics i per a rescabalar-se dels danys que hagin pro-
vocat.

13. S’ha de garantir l’adequació de tots els fitxers po-
licials que continguin dades de caràcter personal a la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades, i 
garantir que no hi hagi cap fitxer que escapi al control 
dels òrgans i les agències que han de vetllar pel com-
pliment de la dita legislació.

14. S’ha de redactar o revisar el protocol d’actuació 
dels mitjans de comunicació que cobreixen informa-
tivament desordres públics. Aquest protocol ha de ga-
rantir el dret dels ciutadans a la informació, l’exercici 
professional dels mitjans de comunicació, la integritat 
física dels ciutadans, periodistes i agents de policia i 
una actuació eficaç dels cossos policials. El dit proto-
col l’han de fer el Govern juntament amb el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya.

15. El Govern ha de sol·licitar als mitjans de comunica-
ció, de manera immediata, que en llurs informacions 
difuminin els rostres dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra i de les policies locals quan la identifica-
ció de l’agent no tingui rellevància per a la informació.

El Govern ha d’impulsar les reformes legals necessà-
ries per tal que es difuminin els rostres dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals en 
les informacions dels mitjans de comunicació quan la 
identificació de l’agent no tingui rellevància per a la in-
formació.

16. El Govern ha de redactar, juntament amb els ens 
locals amb policia local, un protocol d’actuació en què 
es defineixin clarament les funcions que ha de complir 
cada cos policial en les actuacions conjuntes en matè-
ria d’ordre públic.

17. El Govern ha de dotar els ajuntaments de la cober-
tura legal necessària amb relació a les ordenances que 
aprovin en matèria de seguretat i espai públic, i també 
de mitjans per a incrementar la mediació que conduei-
xi a la incorporació a la societat de totes les persones 
amb els mateixos drets i obligacions.

IV. Prevenció i mediació 

18. S’ha de potenciar un model mixt de proximitat en el 
diàleg i distància en la intervenció, en funció de les actu-
acions i les circumstàncies dels operatius. S’ha de desen-
volupar un model, pel que fa al manteniment de l’ordre 
públic en esdeveniments de masses, basat en el diàleg i 
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la planificació, en el manteniment de la distància i en la 
mobilitat de les unitats policials, però matisat amb ele-
ments dels models policials de l’entorn de Catalunya que 
han reeixit en la gestió d’esdeveniments de masses, espe-
cialment pel que fa al desenvolupament de la mediació 
en situacions de conflicte, que unitats antiavalots d’altres 
policies europees duen a terme amb caràcter previ a l’ús 
de la força mínima necessària.

19. Per a afavorir l’eficàcia en la prevenció de conduc-
tes contra l’ordre públic, s’ha de potenciar la planifi-
cació dels operatius policials, en coordinació amb les 
diverses administracions, entitats o moviments socials 
convocants. El desenvolupament de les actuacions po-
licials s’ha de regir pels criteris del control dels itine-
raris, l’ús de megàfons, les tanques de protecció i l’aï-
llament de persones violentes, si escau.

20. Definir una estratègia de prevenció dels desordres 
públics i evitar que les actuacions siguin només reac-
tives ha d’ésser una prioritat en el disseny de les es-
tratègies i els protocols d’actuació per a fer front als 
desordres públics. En aquest sentit, cal una estreta co-
ordinació i col·laboració amb el Ministeri Fiscal per a 
definir actuacions preventives que permetin evitar els 
aldarulls i els danys i, alhora, donar una resposta pe-
nal eficaç, especialment quan la violència s’exerceix 
de manera organitzada i planificada.

21. El Govern ha de reforçar la Unitat Central d’Infor-
mació en Ordre Públic (UCIOP) per tal que pugui dur 
a terme una actuació preventiva, i no només reactiva, 
davant dels grups que s’organitzen per a exercir la vio-
lència i els desordres públics. Així mateix, se li han de 
facilitar mitjans tecnològics per tal que puguin enre-
gistrar les actuacions violentes, de manera que es pu-
guin aportar en els procediments judicials com a pro-
va i serveixin perquè els ciutadans puguin conèixer tot 
el que ha succeït en un desordre públic.

22. S’ha de continuar incrementant la mediació com a 
eina prèvia per a evitar una escalada del possible con-
flicte, cercant sempre una resolució tan acurada com 
sigui possible per a garantir l’ús pacífic de la via pú-
blica i per a protegir els drets fonamentals de tots els 
ciutadans.

S’han d’impulsar les polítiques de prevenció i resolu-
ció alternativa de conflictes elaborant un procediment 
normalitzat de treball (PNT) sobre la mediació poli-
cial comunitària, al qual s’han d’incorporar les actu-
acions que responen als principis de solució pacífica 
de conflictes i de persuasió, negociació i mediació, pel 
que fa a totes les situacions potencialment de risc que 
es puguin produir en esdeveniments de masses a la via 
pública, cercant, sempre que sigui possible, la inter-
locució amb els concentrats o els manifestants, i ga-
rantint que en tot desplegament hi hagi una unitat de 
mediació, o bé agents formats i capacitats per a dur a 
terme funcions d’interlocució i mediació (els comuni-
cadors tàctics). S’ha de crear la figura del comunicador 

tàctic, que ha de dur un element distintiu que permeti 
reconèixer-lo. Els comunicadors tàctics són agents que 
han de facilitar de manera permanent el diàleg amb els 
manifestants i han de representar l’acció policial in-
formant amb megàfons o altres mitjans de les mesures 
que s’adoptaran.

23. El Govern ha d’enfortir les polítiques de prevenció 
i resolució alternativa de conflictes elaborant un pro-
cediment normalitzat de treball (PNT) sobre la meto-
dologia de la mediació policial comunitària.

V. Mitjans materials

24. Tots els instruments, tècniques i eines que confi-
guren el model de gestió d’ordre públic tenen sentit 
en conjunt, per tal com constitueixen un equilibri que 
permet d’utilitzar-los d’una manera progressiva i gra-
dual. Per aquesta raó, s’ha d’iniciar immediatament la 
retirada de les pilotes de goma, que s’han de substituir 
gradualment, de manera que en data del 30 d’abril de 
2014 sigui efectiva la prohibició total. El nou model 
d’actuació gradual i mixt ha de garantir en qualsevol 
cas la disponibilitat d’eines robustes que permetin un 
ventall d’opcions tàctiques diferenciades.

25. El Departament d’Interior, en el termini de quatre 
mesos, ha d’elaborar el protocol de dotació i especifi-
cació dels mitjans tècnics i materials de la brigada mò-
bil (Brimo) i les àrees regionals de recursos operatius 
(ARRO), actualitzats i amb una regulació específica 
de llur ús. S’ha de promoure la rotació dels professio-
nals especialitzats en els àmbits dels dispositius i en 
l’organització de torns i permanència, de manera que 
s’eviti el cansament o l’estrès dels agents en les tasques 
més exigents.

26. El Govern ha de revisar el procediment normalit-
zat de treball (PNT) respecte a la utilització de les ar-
mes que disparen projectils, de la plataforma d’aigua i 
dels gasos lacrimògens, per tal de garantir en tot mo-
ment el compliment, per part dels agents de policia i 
de la fiscalia, de les recomanacions del Comitè Euro-
peu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o els 
Tractes Inhumans o Degradants relatives a l’ús d’ar-
mes que disparen projectils, en el sentit següent: 

a) Que llur utilització estigui exhaustivament regulada 
i controlada mitjançant un protocol, de manera que no 
sigui possible cap dubte sobre aquesta utilització.

b) Que llur utilització i el protocol definit compleixin 
els principis i les directrius que estableix la jurispru-
dència del Tribunal Suprem i els criteris que defineix 
la legislació.

c) Que només utilitzin aquestes armes agents de poli-
cia degudament seleccionats, formats i amb la capaci-
tació adequada.

d) Que s’ofereixi i es garanteixi un reconeixement mè-
dic a totes les persones contra les quals s’ha utilitzat 
aquest tipus d’armes.
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e) Que s’elabori un informe detallat i una avaluació 
posterior sobre cada situació en què s’hagi utilitzat 
aquest tipus d’armes.

27. El Govern ha de garantir que, en els protocols re-
dactats a aquest efecte, la utilització de les pilotes de 
goma i de la plataforma d’aigua es concebin com a ei-
nes de darrer recurs i que només s’utilitzin en situa-
cions greus d’exercici de la violència o en què hi hagi 
un risc imminent per a la integritat física o la vida dels 
ciutadans i dels agents de policia, o si es produeix una 
important destrucció de béns.

Així mateix, el Govern ha de garantir que hi ha una 
gradació en la utilització de les eines que té assignades 
el Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir l’ordre pú-
blic en funció de la intensitat de la violència exercida, 
de la destrucció de béns, del risc per a la integritat fí-
sica o la vida dels ciutadans i els agents de policia i de 
la major eficàcia de cada instrument.

28. El Govern ha de revisar i modificar els actuals pro-
tocols de treball per a garantir i acreditar la utilització 
de les armes que disparen projectils i el recompte efec-
tiu dels projectils, tant en el moment de sortir de les 
dependències policials com en el moment de tornar-hi. 
Cal que quedi constància escrita d’aquesta acreditació 
de la utilització i el recompte dels projectils i s’han de 
suprimir les pràctiques en què es comunicaven verbal-
ment.

29. S’han de revisar els uniformes i els elements de 
protecció personal dels agents de les unitats especia-
litzades en ordre públic i s’han de millorar tenint en 
compte les conclusions de la dita revisió.

30. El Departament d’Interior ha de dissenyar una es-
tratègia per a conèixer la incidència de les noves tec-
nologies en l’exercici de la violència urbana i els desor-
dres públics i ha de definir una resposta policial eficaç 
a llur ús. S’han de dotar les unitats especialitzades en 
ordre públic dels mitjans materials necessaris per a fer 
front a la utilització d’aquestes noves tecnologies.

31. El Govern ha d’introduir, en la comunicació amb 
els ciutadans, millores que combinin l’ús de les xarxes 
socials i l’adquisició d’instruments amb capacitat de 
comunicació directa amb els manifestants quan s’esti-
guin fent manifestacions o concentracions.

VI. Sistema d’informació interna i traçabilitat

32. S’ha de garantir la correcta i completa traçabilitat 
de les actuacions policials, tant de les ordres donades 
com de la utilització de tot tipus de material antiava-
lots en cada actuació policial, i s’ha de garantir també 
que, després de cada actuació, s’informatitzi i s’inven-
tariï el material que cada unitat hagi utilitzat per a fa-
cilitar les tasques d’investigació posteriors en cas d’in-
cidències, en benefici tant del ciutadà com del mateix 
Cos de Mossos d’Esquadra.

33. S’ha de garantir la traçabilitat de les armes i mu-
nicions de tot tipus, també de les de caràcter menys 
letal o potencialment letal, en cada actuació policial. 
S’ha de garantir també la informatització de l’inventa-
ri que cada unitat fa després de cada actuació i el mi-
llorament dels sistemes que permeten geolocalitzar la 
posició de cada unitat policial amb funcions de man-
teniment de l’ordre públic, per a facilitar les tasques 
d’investigació posteriors en cas d’incidències, en be-
nefici tant dels ciutadans com dels agents dels Mossos 
d’Esquadra.

34. S’han de dotar les unitats d’ordre públic d’eines 
tecnològiques de darrera generació (geolocalització 
i obtenció d’imatges dels agents, entre d’altres) per a 
garantir l’eficàcia de les actuacions policials i millo-
rar-ne l’anàlisi posterior.

S’han de cercar en el mercat i avaluar, de manera per-
manent, eines eficaces i menys lesives per a garantir 
l’ordre públic. En el moment que se n’acrediti l’exis-
tència, cal fer la substitució de les eines, si escau. La 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, com 
qualsevol cos policial modern, necessita mitjans co-
ercitius per a fer-los servir quan sigui estrictament ne-
cessari per a garantir l’ús pacífic de la via pública i 
per a protegir els drets fonamentals dels ciutadans. La 
seguretat és la base de l’exercici lliure dels drets fona-
mentals per part de tots els ciutadans.

35. S’ha de regular el sistema d’informació interna so-
bre les actuacions en els operatius de la Brimo i les 
ARRO, facilitant formació, protocols, mitjans tècnics 
i materials suficients. S’ha de garantir el lliurament de 
totes les informacions relatives al dispositiu policial, 
localització de furgonetes, identificació, jerarquia de 
comandament, registres de veu del centre operatiu de 
coordinació (Cecor) i càmeres.

36. El Govern ha de revisar els sistemes de geolocalit-
zació de les furgonetes i de les unitats especialitzades 
d’ordre públic per tal que els comandaments policials 
puguin tenir coneixement en tot moment de l’emplaça-
ment de les dites furgonetes i unitats.

VII. Formació 

37. S’ha de revisar i actualitzar sistemàticament la 
formació dels agents per tal d’assegurar el manteni-
ment òptim de les competències que els habiliten per 
a desenvolupar llur especialitat. Cal identificar les bo-
nes pràctiques policials i dissenyar programes d’en-
trenament permanent que assegurin l’ús correcte dels 
instruments i les eines de dotació policial, des de la 
perspectiva dels principis i garanties que dimanen dels 
instruments internacionals en matèria de drets hu-
mans i intervenció policial.

S’ha de promoure la formació específica en matèria 
de mediació, persuasió, negociació i resolució pacífica 
de conflictes en el context d’esdeveniments de masses.
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38. S’han d’augmentar els recursos i les eines disponi-
bles per a la formació específica dels agents que hagin 
d’actuar en tasques d’ordre públic, des de la perspecti-
va dels principis i les garanties que dimanen dels ins-
truments internacionals en matèria de drets humans i 
de l’actuació policial, i de l’ordenament jurídic intern. 
S’han d’augmentar els dits recursos i eines pel que fa a 
tècniques de persuasió, negociació i mediació, en par-
ticular en el context d’esdeveniments de masses.

39. El Govern, mitjançant l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya (ISPC), una vegada escoltats els 
comandaments i agents de les unitats especialitzades 
en ordre públic, ha de revisar la formació específica 
que reben aquests agents i incorporar-hi les millores 
necessàries com a conseqüència d’aquesta revisió. En 
l’avaluació han de participar experts externs a l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya i a les unitats 
especialitzades en ordre públic.

40. El Departament d’Interior ha de garantir una ofer-
ta anual de formació contínua als agents de les unitats 
especialitzades en ordre públic que els permeti, entre 
altres aspectes, adequar-se als canvis que es constatin 
en l’exercici de la violència urbana i que els doti d’ei-
nes per a enfortir l’autocontrol i fer front a les situaci-
ons d’estrès i de risc.

41. El Govern ha de presentar al Parlament, abans de 
tres mesos, un informe de l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya sobre les reformes i millores introdu-
ïdes en la formació dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra que puguin exercir funcions d’antiavalots, 
tant si pertanyen a la Brimo com a les ARRO o a qual-
sevol altra unitat.

VIII. Responsabilitat

42. S’han d’establir procediments per a circumscriu-
re al màxim les responsabilitats en l’execució de les 
ordres al llarg de la cadena de comandament i s’ha 
d’exigir la responsabilitat individualitzada en els casos 
d’agents que no actuen adequadament, fent ús dels sis-
temes de control deontològic.

43. S’ha d’assegurar la plena col·laboració del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb el Ministeri Fiscal en l’acom-
pliment de les seves tasques, i també en la investigació 
judicial dels fets produïts a la via pública en esdeve-
niments de masses, fins i tot en el cas en què dels fets 
se’n pugui desprendre la possible existència de respon-
sabilitats de membres del mateix Cos, respectant en 
tot cas el dret de defensa que els assisteix, però vetllant 
pel funcionament correcte de l’Administració com a 
servei públic i proporcionant l’assistència lletrada per-
tinent als membres del Cos que puguin ésser acusats 
per actuacions que hagin dut a terme en exercici de 
llurs funcions.

44. El Parlament de Catalunya ha de reclamar al poder 
judicial, a l’Institut de Medicina Forense de Catalunya 
i al Ministeri Fiscal que s’adopti el Protocol d’Istanbul 

(Manual de les Nacions Unides per a la investigació i 
la documentació eficaces de la tortura i altres penes 
o tractes cruels, inhumans o degradants) com a eina 
per a provar l’existència de maltractaments o tortures 
en els processos judicials en què hom denunciï aquest 
tipus de fets.

45. S’ha de promoure l’ús i l’establiment dels indi-
cadors del Protocol d’Istanbul en les investigacions i 
s’han d’adaptar els criteris actuals als d’aquest instru-
ment, en coordinació amb les instàncies fiscals, foren-
ses i judicials.

46. El Govern ha de difondre i donar a conèixer a tots 
els operadors jurídics de Catalunya, directament o per 
mitjà de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
el Protocol d’Istanbul.

IX. Rescabalament

47. El Departament d’Interior ha de redactar un proto-
col de reparació del dany per a la indemnització de les 
víctimes d’actuacions de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, quan s’acrediti responsabilitat ob-
jectiva administrativa, en què, a més, s’estimi l’aplica-
ció de la indemnització retroactiva per a les persones 
que han estat afectades per pilotes de goma o altres 
eines de contenció. Aquesta indemnització no ha de 
condicionar els drets de les accions legals de les víc-
times.

El protocol ha de tenir com a model els vigents en pa-
ïsos de l’entorn de Catalunya i ha d’establir alhora un 
sistema d’atenció i seguiment de les víctimes causa-
des per situacions de disturbis o desordres públics, que 
permeti oferir els serveis d’assistència i acompanya-
ment psicològic, sanitari i social que necessitin.

El Departament de Salut ha d’establir una assistència 
psicològica específica a les víctimes que es causin en 
una situació de disturbis que pugui atendre llur espe-
cificitat.

48. S’ha d’impulsar la via de la responsabilitat patri-
monial de l’Administració com a canal ordinari i pre-
ferent del rescabalament del dany, sens perjudici de 
possibles accions penals quan escaigui.

S’han d’establir mecanismes de compensació a les 
persones que hagin patit danys temporals o lesions 
permanents que portin causa d’una actuació policial, 
fins i tot si aquesta ha estat plenament lícita, d’acord 
amb els principis que configuren el concepte de res-
ponsabilitat objectiva.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

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

Moció 67/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la infància
Tram. 302-00103/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 23, 19.12.2013, DSPC-P 43

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la infància (tram. 302-00103/10), 
presentada per la diputada Núria Ventura Brusca, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 50495), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50506), pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 50540) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 50541).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Activar, durant el primer semestre del 2014, junta-
ment amb els professionals sanitaris, educatius i de 
la xarxa de serveis socials, el protocol de detecció de 
malnutrició infantil i, així mateix, garantir la continu-
ïtat del programa «Salut i escola».

b) Estudiar, en el cas concret dels infants tutelats i 
les famílies acollidores, mecanismes per a garantir 
el compliment de l’article 51 de la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència. I garantir, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei de l’Estat 11/2007, del 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, que tots 
els centres de protecció disposen d’un sistema intern 
de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i 
queixes, i que donen a conèixer la Carta de drets i deu-
res dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres, 
la qual inclou, entre altres aspectes, informació sobre 
com adreçar-se als tutors, a la direcció del centre, a 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència i al Síndic de Greuges, per a formular-los quei-
xes o suggeriments.

c) Desenvolupar una política de salut mental infantil 
que inclogui la promoció del benestar emocional i la

prevenció de les malalties mentals, tant a l’escola com 
en el sistema d’atenció primària de salut.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

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

Moció 68/X del Parlament de Catalunya, so-
bre els programes de prevenció de la violèn-
cia masclista i les relacions abusives entre 
els joves
Tram. 302-00105/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 23, 19.12.2013, DSPC-P 43

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els programes de prevenció de la vio-
lència masclista i les relacions abusives entre els joves 
(tram. 302-00105/10), presentada per la diputada Mar-
ta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 50504), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 50509), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 50532), pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 50539) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
50543).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme la segona enquesta sobre la violència 
masclista a Catalunya, parant especial atenció en l’im-
pacte d’aquesta violència entre adolescents i joves, i re-
dactar un informe que analitzi aquesta situació de vio-
lència i avaluï les mesures implantades, amb l’objectiu 
de revisar i adequar, si escau, les polítiques públiques a 
les noves realitats. Aquest informe, entre altres aspec-
tes, ha d’analitzar la implantació de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, i la coordinació existent entre els diversos 
agents i administracions públiques implicats.

b) Fer una avaluació continuada del programa «Esti-
mar no fa mal» de prevenció de les relacions abusives 
entre joves, que permeti de fer un informe, tres anys 
després de la posada en funcionament, el 2015, amb 
l’objectiu de revisar i adequar, si escau, les polítiques 
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públiques de prevenció i sensibilització de la violència 
masclista entre adolescents i joves.

2. El Parlament de Catalunya, sobre la base dels infor-
mes a què fa referència l’apartat 1 i en el marc del Pro-
grama d’intervenció integral contra la violència mas-
clista, insta el Govern a adaptar les accions adreçades 
als adolescents i als joves que determina el programa 
«Estimar no fa mal» de prevenció de les relacions abu-
sives entre joves i elaborar un pla que contingui, com a 
mínim, les mesures següents: 

a) Formació de l’alumnat al llarg de les diverses etapes 
educatives, amb la garantia que tot el jovent participi 
al llarg de la seva vida acadèmica en algun programa 
específic de lluita contra la violència masclista i adqui-
reixi les capacitats necessàries per a poder ésser cons-
cient d’aquest problema, ésser capaç de detectar-lo i 
combatre’l. La formació ha de tenir per objectius em-
poderar les nenes i les joves per a garantir-ne l’auto-
nomia i treballar conjuntament amb els joves, nois i 
noies, per a adquirir noves pautes sobre els models de 
relació entre homes i dones, transformar els imagina-
ris socials i apostar per les relacions de parella igua-
litàries.

b) Formació específica per al professorat, perquè pu-
gui disposar de les eines necessàries per a saber afron-
tar qualsevol conflicte relacionat amb la violència 
masclista i pugui transmetre valors d’igualtat en els 
centres educatius. Els docents han de tenir les capaci-
tats necessàries per a poder ésser conscients d’aquest 
problema, ésser capaços de detectar-lo i combatre’l. 
Per a aconseguir-ho, s’han de continuar desenvolupant 
programes pilot per a introduir la formació sobre pre-
venció de les relacions abusives entre joves en els cur-
rículums de la formació de docents.

c) Programes de formació especialitzada per als 
agents que treballen amb col·lectius de joves –com ara 
professionals de l’àmbit de la salut, de la justícia, de 
la seguretat i els tècnics de joventut mateix– per a ga-
rantir que els professionals que hi interactuen disposin 
de protocols d’actuació en cas de tenir sospites de vio-
lència masclista, tal com estableix la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

d) Programes i campanyes adreçades a les famílies, 
en col·laboració amb les associacions de mares i pares 
d’alumnes, perquè puguin detectar si els fills són vícti-
mes o actors de violència masclista i disposin, alhora, 
de les eines necessàries per a saber com actuar.

e) Una guia que defineixi el ciberassetjament, doni 
continuïtat als protocols de violència masclista i cibe-
rassetjament establerts pel Departament d’Ensenya-
ment i la Direcció General de Joventut, i posi èmfasi 
en les bones pràctiques 2.0 i en l’ús segur de les noves 
tecnologies.

f) Noves eines de contacte i difusió a través de les TIC 
–xarxes socials, web Jove.cat, fòrums i similars– per a 
aprofundir en la sensibilització, la prevenció i la detec-
ció de la violència masclista.

g) Continuació i ampliació de la campanya de sensibi-
lització adreçada als joves per mitjà de les noves tec-
nologies i de la distribució de material específic, amb 
l’objectiu de reconèixer les relacions abusives i treballar 
per la sensibilització en els mitjans de comunicació.

h) Avaluació dels continguts televisius que fomenten o 
difonen «micromasclismes» o situacions de domina-
ció masclista entre adolescents, encarregada al Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya.

i) Atenció integral per a combatre la situació de les jo-
ves que pateixen violència masclista, basada en la for-
mació, la distribució de recursos, la creació de xarxes i 
la coordinació contra la violència de gènere dels diver-
sos agents que hi intervenen.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reconèixer l’especificitat de la violència masclista 
en nenes menors d’edat i estudiar les reformes legals 
pertinents per a protegir les joves davant d’aquest pro-
blema, a partir de les recomanacions i conclusions de 
l’informe jurídic sobre els drets de les adolescents da-
vant la violència masclista en la parella o davant d’una 
situació anàloga que l’Institut Català de les Dones va 
encarregar a l’associació Dones Juristes.

b) Garantir els recursos suficients per a dur a terme les 
polítiques de lluita contra la violència masclista entre 
joves.

c) Garantir la correcta coordinació d’aquestes mesu-
res amb les intervencions que ja s’estan duent a terme 
destinades a evitar la violència i la discriminació vers 
col·lectius específics de joves.

d) Continuar treballant amb els ens locals en la coor-
dinació i la col·laboració en la lluita contra la violència 
masclista entre joves.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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Moció 69/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment de les recomanacions de 
l’informe del Comitè contra les Desaparicions 
Forçades de les Nacions Unides del 13 de no-
vembre de 2013
Tram. 302-00107/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 23, 19.12.2013, DSPC-P 43

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el compliment de les recomanacions 
de l’informe del Comitè contra les Desaparicions For-
çades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 
2013 (tram. 302-00107/10), presentada per la diputada 
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50499) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 50542).

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

Moció

1. En compliment de les recomanacions del Comitè 
contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Uni-
des formulades en l’informe de compliment de l’Estat 
espanyol emès el mes de novembre de 2013, el Parla-
ment de Catalunya acorda: 

a) Donar suport a la creació del Banc d’ADN com a 
banc genètic, en el marc del Programa d’identificació 
per mostres d’ADN de familiars de desapareguts a Ca-
talunya.

b) Donar suport al protocol subscrit entre la Fundació 
Bosch i Gimpera i la Unitat de Medicina Legal de la 
Universitat de Barcelona en el Programa d’identifica-
ció per mostres d’ADN de familiars de desapareguts a 
Catalunya.

c) Instar el Govern a continuar facilitant i garantint el 
dret a la informació i la sensibilització a tots els fa-
miliars de víctimes de la Guerra Civil i de la repres-
sió franquista que consten en el Registre oficial, com 
a cens català de persones desaparegudes, que actual-
ment té 4.600 inscrits. I especialment, i un cop garan-
tits els requisits de la normativa de protecció de dades 
que resultin aplicables d’acord amb el parer de l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades, informar de la 
possibilitat de lliurar mostres d’ADN per a facilitar, en 
els casos en què científicament sigui possible, la iden-
tificació de persones desaparegudes; donar també in-

formació sobre l’ús del formulari de comunicació de 
desaparició forçada o involuntària, de l’ONU, i, alho-
ra, garantir la informació i la intensificació dels esfor-
ços pel que fa a les situacions d’infants que podrien 
haver estat víctimes d’apropiació, de desaparició for-
çada, de substitució d’identitat o de més d’un d’aquests 
casos.

d) Instar el Govern a promoure, juntament amb aquest 
Parlament, les iniciatives legislatives necessàries per 
tal que els familiar puguin reclamar els cossos de per-
sones desaparegudes, s’actualitzi l’actual mapa de fos-
ses i es reforcin gradualment les tasques d’exhumació 
de fosses amb supervisió judicial, amb la finalitat de 
garantir en les restes òssies la prova d’identificació 
per ADN creuant les dades existents en el Banc català 
d’ADN, quan això sigui científicament possible.

e) Instar el Govern a garantir una valoració individu-
al per mitjà d’informes de treballadors socials, en el 
cas de persones immigrants a Catalunya, susceptibles 
d’ésser expulsades o extradites, per a determinar si hi 
ha raons fonamentades per a creure que la persona po-
dria estar en perill d’ésser sotmesa a una desaparició 
forçada en el seu país d’origen, i en aquest cas evi-
tar-ne l’expulsió.

2. El Parlament de Catalunya es referma a manifestar 
la necessitat d’una política pública de la memòria tal 
com recull l’article 54 de l’Estatut d’autonomia i, en 
aquest sentit, insta el Govern a dotar aquesta políti-
ca dels recursos suficients i a continuar donant suport 
a entitats i associacions memorialistes de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2013

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

Moció 70/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de cooperació

Tram. 302-00106/10

Aprovació

Ple del Parlament

Sessió núm. 23, 19.12.2013, DSPC-P 43

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de no-
vembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de cooperació 
(tram. 302-00106/10), presentada per la diputada Sa-
ra Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50507), pel Grup 



23 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 222

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 27

Parlamentari Socialista (reg. 50508) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 50544).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) El compromís, el suport i el reconeixement a la tas-
ca imprescindible que fan les entitats i els ens locals 
en cooperació, ajuda al desenvolupament i foment de 
la pau i dels drets humans tant a Catalunya com a la 
resta del món.

b) El compromís, el suport i el reconeixement a la tas-
ca que duen a terme els diversos agents de la comuni-
tat catalana a l’exterior, les organitzacions no governa-
mentals i els ens locals de Catalunya, que sens dubte 
constitueixen un dels instruments més importants i ex-
perimentats de la diplomàcia pública de Catalunya al 
món.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir els compromisos aprovats i pendents de pa-
gament amb les ONG i assegurar els recursos sufici-
ents per a dur a terme l’ajuda humanitària en contextos 
d’emergència.

b) Garantir el finançament de projectes de cooperació 
al desenvolupament, pau i drets humans, especialment 
en l’àmbit dels camps de refugiats i en l’àmbit de la sa-
lut maternoinfantil.

c) Garantir els compromisos adquirits d’ajuda al des-
envolupament al Sàhara Occidental, i especialment 
dels programes destinats a assegurar l’alimentació 
dels infants i joves que viuen als campaments de refu-
giats de Tindouf.

d) Reforçar els treballs i projectes humanitaris en zo-
nes tan vulnerables en aquests moments com Cisjor-
dània, Gaza i Síria.

e) Afermançar el bon funcionament de la Taula Cata-
lana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia per a 
poder assegurar les seves activitats destinades a garan-
tir l’èxit del procés de pau.

f) Considerar la cooperació sanitària en plena crisi 
econòmica com a prioritat procurant destinar almenys 
un 15% de l’ajut oficial al desenvolupament de la salut 
de manera que es prioritzin els serveis socials.

g) Garantir el desenvolupament del Pla director de co-
operació al desenvolupament 2011-2014, posant espe-
cial atenció als compromisos d’ajuda al desenvolupa-
ment adquirits.

h) Crear, amb el suport de la Secretaria d’Afers Ex-
teriors i de la Unió Europea, un grup de treball per 
a aprofundir en el rol dels actors civils catalans en la 
diplomàcia ciutadana. Aquest grup integrarà Diplocat; 

la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament; la Coordinadora d’ONG 
Solidàries, de Girona; la Coordinadora d’ONGD i al-
tres moviments solidaris de Lleida, i la Coordinadora 
d’ONGD de Tarragona, conjuntament amb represen-
tants de la cooperació municipalista, entre altres.

i) Dissenyar, convocar i implementar, amb la partici-
pació del Consell de Cooperació al Desenvolupament, 
durant el primer trimestre del proper any i dins del 
pressupost de l’any 2014, una línia d’ajuts i subvenci-
ons destinada a les entitats catalanes que duen a terme 
accions de cooperació i que promouen el desenvolupa-
ment a països tercers.

j) Canviar el rumb de la gestió actual de la direcció 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment i comprometre’s a treballar de manera coordi-
nada i participada amb les entitats, els ens locals i el 
conjunt del sector, garantint el diàleg en tot moment 
amb la finalitat de construir conjuntament la política 
pública de cooperació.

k) Convocar, en el termini de dos mesos, un grup de 
treball en el marc del Consell de Cooperació al Des-
envolupament per a elaborar un pla de sensibilització 
adreçat a les empreses catalanes deslocalitzades que 
operen allà on hi ha projectes de cooperació exterior 
catalans per tal que coneguin els mateixos projectes, 
la situació en què es troba el país de destinació amb 
relació als drets humans i el compliment de la legalitat 
internacional, amb l’objectiu, entre altres, de fomen-
tar el respecte al territori, mediambiental, social i el 
compliment dels criteris laborals de la legalitat inter-
nacional d’acord amb l’Organització Internacional del 
Treball.

l) Garantir que la modificació legislativa sobre la Llei 
del Consell de Governs Locals de Catalunya possibili-
ti que els ens locals puguin continuar promovent pro-
jectes de cooperació descentralitzada.

m) Instar el Govern de l’Estat a garantir i reforçar, en 
el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, la possibilitat que els ens locals 
puguin continuar promovent projectes de cooperació 
descentralitzada.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

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

Substanciació

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

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

Substanciació

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

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

Substanciació

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre la convocatò-
ria d’un referèndum d’autodeterminació
Tram. 300-00120/10

Substanciació

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

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

Substanciació

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 23, tinguda el 
18.12.2013, DSPC-P 42, ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de funció pública i els 
processos de selecció de personal
Tram. 302-00104/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 23, 
tinguda el 19.12.2013, DSPC-P 43.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Centre d’Història Contemporà-
nia de Catalunya
Tram. 302-00108/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 23, 
tinguda el 19.12.2013, DSPC-P 43.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 23, tinguda el 18.12.2013, DSPC-P 42.

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 17.09.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 24.12.2013 al 15.01.2014).
Finiment del termini: 16.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista (reg. 
50497; 50512).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013.
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Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 200-00009/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50630).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013.

Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2014
Tram. 200-00010/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 214)

En el BOPC 214, a la pàg. 42.

A les esmenes reservades per a defensar en el Ple.

On diu: 

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

»Articulat

»16 a 36, 72 a 85, 113 a 143, 283 a 468, 709 a 874, 976 
a 1009, 1012 a 1024, 1026 a 1038, 1239 a 1378, 1380 a 
1423, 1425 a 1459, 1622 a 1694, 1724 a 1804, 1940 a 
1997, 2101 a 2186, 2219 a 2236, 2248 a 2277.»

Ha de dir: 

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

»Articulat

16 a 36, 72 a 85, 113 a 143, 283 a 468, 709 a 874, 976 a 
1009, 1012 a 1024, 1026 a 1038, 1239 a 1378, 1380  
a 1423, 1425 a 1459, 1622 a 1694, 1724 a 1804, 1940 a 
1973, 1975 a 1990, 1992 a 1997, 2101 a 2186, 2219, 
2221, 2223 a 2231, 2233 a 2236, 2248 a 2277.»

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50533).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.12.2013.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Projecte de llei de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50534).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.12.2013.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Projecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50631).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.01.2014 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00049/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 50498).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 20.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013.
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Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50632).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 20.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Castell - 
bisbal
Tram. 250-00783/10

Esmenes presentades
Reg. 47803; 47845 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 47803)

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

«1. Analitzar, conjuntament amb l’Ajuntament, quins 
efectes ha tingut a la població de Castellbisbal el tan-
cament del servei d’atenció continuada del CAP del 
municipi.»

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

«2. Si es demostra necessari, que es restableixi l’aten-
ció continuada del CAP de Castellbisbal i s’imple-
menti transport sanitari urgent al mateix municipi tan 
aviat com hi hagi disponibilitats pressupostàries. Men-
trestant, garantir que la població de Castellbisbal rep 
una atenció mèdica de qualitat i continuada, amb co-
bertura de transport sanitari urgent.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47845)

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

Del punt 1

«1. Garantir el servei d’atenció continuada les 24 ho-
res al dia 7 dies a la setmana a la població de Castell-
bisbal.»

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

Del punt 2

«2. Garantir el servei permanent de transport sanitari 
urgent al municipi de Castellbisbal.»

Proposta de resolució sobre l’increment del 
pressupost per a salut el 2014
Tram. 250-00784/10

Esmenes presentades
Reg. 47846 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 47846)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir el pressupost de Salut per a l’any 
2014 així com el seu pes relatiu respecte del pressupost 
de la Generalitat de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre la regulació de 
la promoció, la comercialització i el consum 
de begudes energètiques
Tram. 250-00786/10

Esmenes presentades
Reg. 47429 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 47429)

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

Del punt 1: 

«1. [...] i el consum de les begudes energètiques, prèvia 
presentació d’una anàlisi i propostes de l’Agència Ca-
talana de Salut Pública, i prendre les mesures oportu-
nes [...]».

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10

Esmenes presentades
Reg. 49493 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49493)

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

Dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la redacció del projecte construc-
tiu del condicionament de la carretera C-51 entre el pk 
24,3 i el 26,8, al seu pas per Vilardida.»

Proposta de resolució sobre la connexió de 
la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar 
l’accés a Castellar del Vallès
Tram. 250-00791/10

Esmenes presentades
Reg. 49322; 49478 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49322)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a connec-
tar la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar l’ac-
cés al municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental) i facilitar-ne així la comunicació amb el seu 
entorn, a traves de la ronda oest de Sabadell»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49478)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat que insti al Ministeri de Foment del Go-
vern de l’Estat a que realitzi un nou estudi informatiu 
de l’antic traçat del la Via Orbital entre Terrassa i Sa-
badell, considerant allò que proposin les institucions 
municipals, comarcals i del Govern de la Generalitat, 
per tal de donar solució a la connexió de la carretera 
B-124 i l’autopista C-58 (a través de la Ronda Oest de 
Sabadell).»
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències mèdiques a 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10

Esmenes presentades
Reg. 49486; 49495 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49486)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a garantir l’atenció continuada en horari 
nocturn a la població de Montcada i Reixac, amb els 
recursos més adequats a cada cas i la capacitat de re-
solució adient.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49495)

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

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a re-
obrir el servei nocturn d’urgències mèdiques al mu-
nicipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per 
tal de garantir l’atenció urgent i continuada als veïns 
d’aquesta població tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de llits del servei d’urgències de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10

Esmenes presentades
Reg. 49167; 49487 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49167)

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

Del punt 2: 

«2. [...] termini d’un mes sobre el Pla de gestió com-
partida en tots els àmbits entre l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova i l’Hospital Santa Maria a la Co-
missió de Salut i entre la Junta de Personal [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49487)

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

Del punt 1

«1. Reobrir quaranta dels llits que romanen tancats en 
aquest moment (trenta llits a otorrinolaringologia i 10 
a l’UCE) per Garantir el bon funcionament del servei 
d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova, així com la qualitat d’atenció als pacients que 
necessiten hospitalització, mitjançant una gestió ade-
quada dels llits disponibles.»

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

Del punt 2

«2. Encarregar la gestió de la planta d’Oncologia i 
Hematologia, per la creació de la direcció clínica on-
cohematològica, a l’Institut Català de la Salut amb 
l’aliança estratègica amb l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron.»

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i 
Sabadell
Tram. 250-00799/10

Esmenes presentades
Reg. 49476 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49476)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a signar 
un nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sabadell per a fer realitat el soterrament de les vies 
de Ferrocarrils de la Generalitat al pas pels barris de 
Gràcia i Can Feu de la ciutat, en què les dues adminis-
tracions manifestin la voluntat compartida de portar 
a terme el projecte i en què s’estableixi com a fórmu-
la principal de finançament del projecte l’obtenció de 
plusvàlues urbanístiques derivades de la modificació 
del planejament urbanístic vigent en l’àmbit dels bar-
ris de Gràcia, Can Feu i Hostafrancs de la ciutat de 
Sabadell.»
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció sanitària pública a les persones 
residents a Catalunya que no han pogut ob-
tenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10

Esmenes presentades
Reg. 49481 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49481)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar una nova instrucció per garantir 
l’atenció sanitària pública de qualitat a totes les perso-
nes que viuen a Catalunya, establint mecanismes reals 
i obligatoris per a tots els serveis sanitaris, amb proto-
cols que incorporin de forma precisa l’atenció sanità-
ria d’urgències, de forma gratuïta, a persones residents 
a Catalunya que no tinguin empadronament. Aquestes 
mesures han d’evitar el cobrament a tercers a persones 
que viuen a Catalunya però no han pogut obtenir l’em-
padronament per les mancances en el compliment de la 
Llei de Règim Local per part d’alguns ajuntaments, que 
no faciliten l’empadronament a totes les persones que 
viuen a Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el Pla de reor-
denació assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10

Esmenes presentades
Reg. 49165; 49480 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49165)

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

Al punt 1: 

«1. [...] conjunt del sector sanitari, habilitant una sessió 
íntegra de la Comissió de Salut per la presentació per 
part del Director del CatSalut i discussió posterior dels 
Grups parlamentaris».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49480)

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

Del punt 1

«1. Mantenir el procés de debat i participació sobre les 
Reordenacions assistencials i territorials (RAT) 2013-
2015 amb agents socials, les entitats municipalistes i el 
conjunt del sector sanitari.»

Proposta de resolució de condemna de les 
agressions a seus de partits polítics i a llurs 
militants
Tram. 250-00808/10

Esmenes presentades
Reg. 49474; 49483 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49474)

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

1. El Parlament de Catalunya condemna, de forma 
unànime i contundent, les agressions a les seus de dife-
rents partits polítics i les agressions patides per alguns 
dels seus militants, així com l’agressió que va patir un 
ciutadà durant la manifestació a Barcelona el passat 12 
d’octubre. Igualment, el Parlament de Catalunya con-
demna les actuacions de grups autoanomenats antifei-
xistes i grups violents organitzats a Catalunya.

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

2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de la 
Generalitat que adopti totes les accions legals necessà-
ries per procedir a la il·legalització de tots els grups au-
toanomenats antifeixistes i grups violents organitzats 
que utilitzen o propugnen la violència per a imposar 
les seves idees.

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

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar en seu parlamentària, mitjançant 
el Departament d’Interior, un informe exhaustiu sobre 
la presència i activitats dels grups autoanomenats anti-
feixistes i grups violents organitzats a Catalunya.
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4 Esmena núm. 4
De supressió
GP Socialista (4)

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incrementar, a través del Cos de Mossos 
d’Esquadra, la vigilància sobre els grups autoanome-
nats antifeixistes i grups violents organitzats a Cata-
lunya.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49483)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya condemna, de forma 
unànime i contundent, les agressions a les seus dels di-
ferents partits polítics i les agressions patides per al-
guns dels seus militants, així com l’agressió que va pa-
tir un ciutadà durant la manifestació a Barcelona, el 
passat 12 d’octubre. Igualment, el Parlament de Ca-
talunya condemna les actuacions de grups violents 
organitzats a Catalunya que no respecten els princi-
pis democràtics i impedeixen l’exercici dels drets fona-
mentals.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya demana al Govern de 
la Generalitat que adopti les mesures legals necessàri-
es per procedir a la investigació, persecució i desman-
tellament de tots els grups violents organitzats que uti-
litzen o propugnen la violència per imposar les seves 
idees.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a presentar en seu parlamentària, mitjan-
çant el Departament d’Interior, un informe exhaustiu 
sobre la presència i activitats de grups autoanomenats 
antifeixistes i grups violents organitzats a Catalunya, 
que actuen atemptant contra els drets i llibertats públi-
ques de la ciutadania.»

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

Del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a continuar, a través del Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb la vigilància sobre els grups violents 
i organitzats a Catalunya, que tenen una ideologia con-
trària als drets i llibertats públiques dels ciutadans.»

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació interna sobre la comissaria del 
Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Bar-
celona
Tram. 250-00809/10

Esmenes presentades
Reg. 49567 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49567)

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

«El Parlament insta al Govern a obrir una investiga-
ció interna sobre el funcionament de la Comissaria del 
Cos de Mossos d’esquadra a Ciutat Vella, a presentar 
aquest informe davant la Comissió d’Interior del Par-
lament i en base a les seves conclusions reforçar la su-
pervisió i l’avaluació del servei que presta el Cos de 
Mossos d’Esquadra a Ciutat Vella i adoptar les mesu-
res necessàries en la millora de les seves actuacions.»
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Proposta de resolució sobre els impedi-
ments i les sancions pel fet d’exhibir estela-
des en els esdeveniments esportius
Tram. 250-00810/10

Esmenes presentades
Reg. 49473; 49477 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49473)

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

1. Reconeix l’estelada com a símbol d’una part de la 
societat catalana, que representa bandera històrica ca-
talana que representa un anhel i una reivindicació de-
mocràtica, legítima, legal i no violenta.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49477)

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

De l’apartat 1 del punt 3

«3.1. Instar al Govern de l’Estat a investigar i prendre 
les mesures corresponents en aquells casos en que els 
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat han privat l’ex-
hibició en esdeveniments públics esportius de símbols 
i/o banderes com l’estelada que representen anhels 
plenament democràtics i pacífics i en favor de la convi-
vència ciutadana per tal de que no es tornin a repetir.»

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les po-
lítiques de salut
Tram. 250-00812/10

Esmenes presentades
Reg. 49166 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 12.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 49166)

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

Del punt 1

«1. Presentar, en el termini de tres mesos, un nou De-
cret de contractes i convenis que segueixi les recoma-
nacions contingudes en [...] modificacions normatives 
i que també inclogui l’assignació finalista de recursos 
a l’atenció primària i comunitària i generalització del 
capitatiu del sector el 2014 per garantir pacte d’equitat 
per l’accessibilitat i resolució dels diagnòstics i trac-
taments».

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

Del punt 2

«2. [...] entitats municipalistes, les diputacions provin-
cials i patronals del sector per tal d’estendre-les [...]».

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la protecció de dades dels fitxers que ha 
elaborat el Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya
Tram. 250-00814/10

Esmenes presentades
Reg. 49494; 49566 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49494)

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

Del punt 1

«1.Demanar a l’Agència Catalana de Protecció de Da-
des un dictamen sobre les garanties de protecció de da-
des del CESICAT sobre diferents moviments socials.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Vetllar perquè el CESICAT s’ajusti estrictament als 
objectius i funcions que estableixen els seus estatuts.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49566)

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

Dels punts 1 i 2

«Que el Departament d’Interior integrant del CESI-
CAT, promogui l’actualització de la seva regulació i 
labor.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50360; 50416).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50361; 50417).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50362; 50418).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50363; 50419).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50364; 50420).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50365).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 50366).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50367; 50421).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 50368; 50422).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2013 al 16.01.2014).
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a les activitats del Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Cata-
lunya
Tram. 250-00850/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 49325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Durant les darreres setmanes han aparegut informaci-
ons relatives a possibles desviacions del CESICAT pel 
que fa a les tasques que té encomanades. S’ha sabut 
també la destitució del Director General de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació, i alhora presi-
dent del CESICAT, Carles Flamerich.

Ni el Govern com a tal, ni les Conselleries d’Empresa 
i Ocupació ni d’Interior han aclarit aquests extrems.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a presentar davant el Par-
lament en el termini d’un mes un informe elaborat per 
les Conselleries d’Empresa i Ocupació i Interior deta-
llant totes les activitats del CESICAT durant els dar-
rers tres anys i aclarint els motius de la destitució del 
senyor Carles Flamerich com a Director General de 
Telecomunicacions i Societat de la informació i alhora 
president del CESICAT.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 



23 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 222

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a les activitats del Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Cata-
lunya
Tram. 250-00851/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 49326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Durant les darreres setmanes han aparegut informaci-
ons relatives a possibles desviacions del CESICAT pel 
que fa a les tasques que té encomanades. S’ha sabut 
també la destitució del Director General de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació, i alhora presi-
dent del CESICAT, Carles Flamerich.

Ni el Govern com a tal, ni les Conselleries d’Empresa 
i Ocupació ni d’Interior han aclarit aquests extrems.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a presentar davant el Par-
lament en el termini d’un mes un informe elaborat per 
les Conselleries d’Empresa i Ocupació i Interior deta-
llant totes les activitats del CESICAT durant els dar-
rers tres anys i aclarint els motius de la destitució del 
senyor Carles Flamerich com a Director General de 
Telecomunicacions i Societat de la informació i alhora 
president del CESICAT.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt 
GP ICV-EUiA  GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució de condemna dels 
atacs als setmanaris Capgròs i El Tot Mataró
Tram. 250-00852/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 49467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 9 de desembre dos setmanaris de la ciutat de 
Mataró varen ser atacats amb pintades de caire feixis-
ta i racista.

És convenient que el Parlament mostri el seu rebuig a 
aquest tipus d’actuacions inacceptables i que el Depar-
tament d’Interior investigui a fons els fets i trobi els 
responsables.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament expressa la seva més enèrgica con-
demna davant els atacs feixistes i racistes que han patit 
els setmanaris de la ciutat de Mataró, Capgròs i El Tot 
Mataró, el dia 9 de desembre.

2. El Parlament insta al Departament d’Interior a in-
vestigar a fons aquests fets per tal d’arribar a identifi-
car els responsables.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre els uniformes 
dels mossos d’esquadra de la regió policial 
Pirineu Occidental i de les àrees bàsiques po-
licials del Ripollès, Solsonès i Berguedà per 
als mesos de fred més intens
Tram. 250-00853/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 49541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i 
Roca, diputat, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular 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

Els agents dels Mossos d’Esquadra destinats a la Re-
gió Policial del Pirineu Occidental i les ABP Ripollès, 
Solsonès, i Berguedà durant la seva jornada laboral 
pateixen, en els mesos d’hivern, condicions climato-
lògiques d’intens fred que han de suportar amb una 
uniformitat totalment inadequada i insuficient. Tem-
peratures per sota els 0ºC i vent que incrementa la sen-
sació de fred.

Sorprenentment, en aquestes zones, es produeix una 
desigualtat pel que fa a la uniformitat entre els/les 
agents destinats a les Àrees de Trànsit i els/les agents 
destinats a les Unitats de Seguretat Ciutadana. Aquests 
darreres agents també tenen assignades les tasques de 
nivell 1 de Trànsit, entre les quals hi ha la regulació de la 
circulació.

Alguns dels/les agents destinats/des en les esmentades 
àrees han adquirit a nivell particular el vestuari neces-
sari per treballar amb les mínimes condicions tal com 
botes, roba interior tèrmica, guants, etc.).

Tanmateix, el desenvolupament de les tasques polici-
als en aquestes zones amb una uniformitat inadequada 
té una incidència negativa en la salut dels agents.

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

Proposta de resolució

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

1. Dotar a tots als agents que presten els seus serveis 
en la Regió Policial del Pirineu Occidental i les ABP 
Ripollès, Solsonès, i Berguedà de la uniformitat ade-
quada per poder desenvolupar la seva tasca en els me-
sos de fred més intens.

2. Mentre no es doni compliment al primer punt, amb 
la màxima urgència, es lliuraran als referits agents que 
efectuen tasques de Seguretat Ciutadana, tant de nivell 
1 com nivell 2, de la mateixa uniformitat específica de 
la que disposen els agents destinats a l’especialitat de 
Trànsit.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les nòmines i les pagues extres als inspec-
tors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 50284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Real Decret 206/2010, de 26 de febrer, va traspas-
sar funcions i serveis a la Generalitat en matèria de 
Funció Pública Inspectora de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.

La Generalitat rep una partida finalista destinada a fer 
front al cost del salari dels Inspectors de Treball. Atès 
que el Govern de l’Estat ha decidit que tots els funcio-
naris que d’ell depenen rebin durant l’ant 2014 la tota-
litat de les 14 pagues que els hi corresponen, però la 
Generalitat ha decidit que el seu personal només en rebi 
13, es pot produir una disfunció entre els diners rebuts 
i els que realment percebran els inspectors de Treball.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

1. Abonar als Inspectors de Treball les 14 pagues de 
l’any 2014 si la quantitat que la Generalitat rep de l’Es-
tat en concepte de retribucions les preveu.
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2. Presentar davant el Parlament un informe sobre la 
situació retributiva i sobre les funcions i condicions de 
treball dels Inspectors de Treball i sobre el perill de 
que quedin places vacants a Catalunya si aquests fun-
cionaris passessin a cobrar menys que els de la resta 
de l’Estat.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
que la Fundació Catalunya - La Pedrera man-
tingui oberta l’Hemeroteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 50287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Elena 
Garcia, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i 
Llengua.

Exposició de motius

La Fundació Catalunya - La Pedrera ha anunciat que 
té previst tancar l’Hemeroteca de Tarragona el pròxim 
20 de desembre i està mantenint converses amb la Uni-
versitat Rovira i Virgili per traspassar el seu fons, que 
compta amb una col·lecció local de llibres considera-
ble i amb un fons de cartells polítics únic a Catalunya.

L’Hemeroteca, des de la seva fundació el 1974, ha do-
nat servei a ciutadans de Tarragona i d’altres llocs, ar-
ribant a ser una entitat que acull un dels millors fons 
documentals de Catalunya i de tot l’Estat, publica-
cions diàries i periòdiques des de l’àmbit local i in-
ternacional. Aquest fons s’ha anat construint amb la 
col·laboració de ciutadans i amb els beneficis que s’ha 
generat a partir de l’estalvi de tarragonins i tarragoni-
nes a través de Caixa Tarragona durant tres dècades.

L’Hemeroteca és, doncs, una entitat viva d’una im-
portància social i cultural, amb un patrimoni cultural, 
tant per la ciutat com per la resta del territori. El tan-
cament suposaria deixar a Tarragona sense una entitat 
cabdal per al seu patrimoni cultural i el manteniment 
de la història de la ciutat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que la Fundació Catalunya - La Pedrera 
mantingui oberta l’Hemeroteca de Tarragona amb el 
sistema de funcionament actual i els serveis i horaris 
d’atenció al públic vigents fins hores d’ara.

2. Mantenir la unitat del fons documental en el lloc 
d’origen, garantint la seva conservació i accessibilitat i 
evitant la seva dispersió.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Joan Ignasi Elena 
Garcia, Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 270-00008/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 50633).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 20.12.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.12.2013.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la infància
Tram. 302-00103/10

Esmenes presentades
Reg. 50495; 50506; 50540; 50541 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50495)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infàn-
cia (tram. 302-00103/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt. Punt 5

5. Aturar les mesures d’eficiència en la gestió i con-
certació de places residencials per a infants i adoles-
cents en situació de desemparament o guarda protec-
tora, proposades per DGAIA de cara als contractes del 
2014 (unificació de mòduls dels CRAE concertats als 
mòduls tipus, no pagament de les places no ocupades, 
no pagament de les places sobreocupades).

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt. Punt 6

6. Crear una comissió bilateral DGAIA-Tercer Sector, 
per poder treballar i analitzar la realitat dels Serveis 
d’Acolliment Residencials i fer propostes més enllà de 
criteris economicistes.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50506)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la infància (tram. 302-00103/10).

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

1. Redistribuir les beques de menjador per tal que ar-
ribin als alumnes que més les necessiten, atorgar-les 
per tot l’import del cost en els casos necessaris i ade-
quant-les a les necessitats reals, tal i com es va aprovar 
en la moció 10/X del Parlament de Catalunya.

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

2. Quan millori la situació econòmica, reforçar els 
ajuts a les famílies amb infants a càrrec d’acord amb 
els criteris de nombre de fills i nivell de renda, atenent 
especialment les necessitats de les famílies en situació 
de vulnerabilitat o amb infants amb discapacitat. Així 
mateix, en aquest context, es complementarà l’equipa-
ració absoluta de les ajudes i bonificacions de les famí-
lies nombroses amb les monoparentals, també en fun-
ció del nivell de renda.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Agnès Russiñol i 
Amat, Pere Bosch Cuenca, diputats, del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 50540)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la infància (tram. 302-00103/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. Implementar, en el termini de tres mesos, junta-
ment amb els professionals sanitaris, educatius i de la 
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xarxa de serveis social el protocol de detecció de mal-
nutrició infantil, desplegant també les mesures de pre-
venció i la continuïtat del Programa Salut i Escola.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 5

«5. Desenvolupar una política de salut mental infantil 
que inclogui la promoció del benestar emocional i la 
prevenció de les malalties mentals a l’escola i en el sis-
tema d’atenció primària de salut.» 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50541)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la infància (tram. 302-00103/10).

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

Del punt 3

«3. Implementar, durant l’any 2014, juntament amb 
els professionals sanitaris, educatius i de la xarxa de 
serveis social el protocol de detecció de malnutrició 
infantil, garantint també les mesures de prevenció i la 
continuïtat del Programa Salut i Escola.»

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

De l’apartat c del punt 4

«4. Garantir, tal i com preveu la llei 11/2007, que tots 
els centres de protecció disposin d’un sistema intern de 
recepció, seguiment i resolució de suggeriments i quei-
xes i que donin a conèixer la carta dels drets i deures 
dels nens i nenes adolescents que viuen en centres, que 
inclou, entre d’altres com adreçar-se a un tutor, direc-
tor de centre, a la direcció general d’atenció a la infàn-
cia i adolescència, o al síndic de greuges per a formu-
lar una queixa o un suggeriment.»

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

De l’apartat d del punt 4

«d) Garantir tots els serveis que es prestaven des del 
mòdul mèdic-educatiu en els centres d’acolliment, 
centres residencials d’acció educativa, centres residen-
cials d’educació intensiva i cases d’infants.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de funció pública i els 
processos de selecció de personal
Tram. 302-00104/10

Esmenes presentades
Reg. 50492; 50530; 50531 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50492)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el model de 
funció pública i els processos de selecció de personal 
(tram. 302-00104/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Dels punts 1, 1.1. i 1.2

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

1. Presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
racionalització del sector públic de Catalunya que in-
corpori la supressió dels organismes públics innecessa-
ris o per duplicitat de funcions, que no responen a cri-
teris d’utilitat publica o d’interès general i que l’estalvi 
del seu cost econòmic i financer es imprescindible per 
la reducció del dèficit públic.

1.1. Elaborar la corresponent llei òmnibus de l’adminis-
tració publica que, d’acord amb els criteris expressats 
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pel Consell de Garanties Estatutàries, reguli la supres-
sió dels organismes innecessaris, creats per llei o parti-
cipats per la Generalitat de Catalunya com: 

– Consells amb funcions assessores i no executives, que 
comprometen grans partides pressupostàries, atribuint 
les seves funcions i recursos a les administracions pu-
bliques d’origen.

– Consorcis en què la participació de la Generalitat no 
sigui majoritària o en el que la seva finalitat no resulti 
coincident amb una finalitat pròpia de l’administració 
de la Generalitat.

– Fundacions que no han donat resposta a la funció de 
captació de la col·laboració publico-privada per la que 
van ser creades.

– Instituts que tenen un àmbit d’actuació molt especia-
litzada i que les seves funcions es poden integrar en al-
tres organismes mitjançant fusions o transferències als 
departaments matrius.

1.2. Crear un model comú d’organismes institucionals 
per la descentralització de funcions de la Generalitat 
que estableixi una clara limitació de funcions, els me-
canismes de control pels resultats del projecte, i els cri-
teris de transparència que garanteixin l’accés a la in-
formació.

1. Presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
racionalització del sector públic que incorpori la defi-
nició de tasques i cartes de serveis dels actuals orga-
nismes públics i la proposta de transformació per evi-
tar duplicitats i millorar l’eficàcia en la gestió i serveis 
a la ciutadania, acompanyada de la proposta negoci-
ada amb la representació sindical de reordenació de 
llocs de treball que garanteixi el manteniment del ni-
vell d’ocupació.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1.3

1.3. El projecte de racionalització que el Govern pre-
sentarà al Parlament incorporarà l’estudi de les pos-
sibles duplicitats, comparticions o interferències entre 
les competències exercides per la Generalitat i els ser-
veis que ofereix l’estat a Catalunya i, si és el cas, sol-
licitarà a l’Estat espanyol el traspàs d’aquests serveis 
per facilitar el camí de la relació de la ciutadania de 
Catalunya amb una administració única.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En els punts 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5

2. Crear una Comissió d’Estudi en seu parlamentària 
sobre la reforma de l’administració i la funció públi-
ques de Catalunya, per tal d’acordar el model d’admi-
nistració i gestió publica que Catalunya necessita per 
als propers anys i així protegir-la dels cicles electorals.

2.1. Adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
reorientar l’administració i la funció pública catalanes 
cap a un sistema gerencial, que incorpori en el model 
organitzatiu criteris de: 

2.2. Bon govern i administració intel·ligent dirigida a 
la resolució de problemes dels ciutadans i les empreses.

2.3. Administració eficient que inclogui una clara de-
limitació de responsabilitats i assignació de rols que 
corresponguin a cadascun dels nivells d’administració 
i a cadascun dels empleats públics basat en el criteri 
d’una administració una competència i en la millora de 
la qualitat dels serveis.

2.4. Eficàcia i eficiència en la gestió establint els meca-
nismes de seguiment i control, la responsabilització per 
resultats i el rendiment de comptes.

2.5. Criteris de flexibilitat i agilitat millorant i adaptant 
la simplificació de processos administratius per tal de 
garantir una millor cooperació entre les institucions i 
les empreses necessària per a la reactivació econòmica.

2. Crear una comissió d’estudi en seu parlamentària 
sobre la reforma de l’administració i la funció públi-
ques de Catalunya, per tal de definir el model d’ad-
ministració i gestió pública que Catalunya necessita, 
i així poder elaborar un projecte de llei de la Funció 
Pública de Catalunya amb el màxim consens polític, 
social i laboral.

Aquesta comissió d’estudi analitzarà, entre d’altres, 
l’estat de situació de l’administració catalana refe-
rit especialment als següents aspectes: el bon govern 
adreçat a la resolució de problemes de la ciutadania, 
l’eficiència en els mecanismes de control i rendiment 
de comptes, la simplificació de processos administra-
tius i la transparència en l’accés de la ciutadania a la 
informació i els costos dels servis, que possibiliti una 
millor avaluació i control social.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En els punts 3 i 3.1

3. Adoptar un nou model de gestió de les polítiques de 
recursos humans de la funció pública catalana, basat en 
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criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat amb els objec-
tius següents: 

3.1. Professionalització de l’accés a la funció pública i 
a l’alta direcció pública amb l’objectiu de tecnificar les 
plantilles, afavorir la millora de la capacitat i lideratge 
dels equips directius i la responsabilització dels equips 
directius i gestors en la consecució d’objectius.

3. Adoptar un model de gestió de les polítiques de re-
cursos humans referides a la funció directiva, basat en 
criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat, professionalit-
zant-ne l’accés, establint limitacions numèriques dels 
alts càrrecs, vinculant la seva existència a paràmetres 
objectivables i justificats, acreditant la idoneïtat de les 
persones candidates.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 3.2

3.2. Eliminació dels càrrecs de personal eventual o de 
confiança no funcionaris establint que siguin ocupats pre-
ferentment per empleats públics per tal d’evitar que l’ad-
ministració esdevingui un apèndix del partit de govern.

3.2. El Govern presentarà a la comissió d’afers insti-
tucionals del Parlament un estudi actualitzat dels càr-
recs de personal eventual o de confiança no funciona-
ris, amb la justificació de les tasques que realitzen i 
garantirà que qualsevol nou càrrec d’aquestes carac-
terístiques serà ocupat preferentment per empleats pú-
blics amb criteris de transparència, objectivitat, mèrit 
i capacitat

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 3.4

3.4. Elaborar una taula de retribucions i d’incompa-
tibilitats per a càrrecs electes i personal d’alta direc-
ció amb criteris de proporcionalitat a les funcions que 
desenvolupen i per tal que no percebin només que una 
retribució malgrat exercissin diversos càrrecs. Així 
mateix, el govern regularà que cap càrrec directiu de 
cap organisme públic o entitat del sector públic pugui 
tenir unes retribucions superiors a les de Conseller.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4.4

4.4. El Govern donarà per finalitzada en data 1 de ge-
ner del 2014 la situació d’excepcionalitat que ha pro-
vocat les mesures restrictives aplicades als empleats 

públics i farà una revisió i avaluació al llarg del pri-
mer trimestre del 2014 per determinar la pèrdua de 
condicions de treball i retribucions ocasionades per 
aquestes mesures.

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4.5

4.5. El Govern impulsarà les reformes legislatives ne-
cessàries per tal que el personal de les institucions i 
empreses que hagin estat directament afectades per 
aquestes mesures, siguin reposats en les mateixes con-
dicions de treball i drets laborals que els emparaven 
a l’entrada en vigor de les normes legals esmentades.

9 Esmena núm. 9
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4.6.

4.6. El Govern iniciarà dins del primer trimestre del 
2014 un període de negociacions amb els representants 
dels treballadors per establir un calendari per a la re-
cuperació del poder adquisitiu perdut en els darrers 
tres anys.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50530)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Sergi Sabrià i Be-
nito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el model de funció pú-
blica i els processos de selecció de personal (tram. 
302-00104/10).

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

Del punt 3.1

«3.1. Presentar un projecte de llei al Parlament, per a 
la creació a Catalunya d’un sistema de Direcció públi-
ca professional (DPP) que asseguri la idoneïtat pro-
fessional i l’adequada supervisió de les persones que, 
prèvia convocatòria pública, accedeixin a aquesta càr-
recs directius.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3.2

«3.2. Garantir que l’elecció dels càrrecs eventuals de 
l’estructura de l’Administració de la Generalitat es re-
girà pels principis de mèrit i capacitat.»

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

Del punt 3.4

«3.4. Garantir la ràpida aprovació de la normativa que 
reguli les mesures que s’estableixin a la llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
2013, en relació al personal directiu del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya, i que ha de permetre 
ordenar les retribucions dels càrrecs electes i personal 
d’alta direcció i garantir l’aplicació de l’article 4 de la 
llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompa-
tibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat so-
bre la retribució única d’aquests alts càrrecs.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50531)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model de funció pública i els proces-
sos de selecció de personal (tram. 302-00104/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

Esmena de supressió al punt 1

1. Presentar al Parlament de Catalunya un projecte de 
reorganització del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya que prioritzi el compliment efectiu de l’obli-
gació de prestar amb la màxima eficàcia i qualitat el 
servei públics, i que de manera complementària revisi 
la viabilitat d’aquelles entitats que no hagin assolit els 
objectius fundacionals

1.1. Elaborar la corresponent llei òmnibus de l’adminis-
tració publica que, d’acord amb els criteris expressats 
pel Consell de Garanties Estatutàries, reguli la supres-
sió dels organismes innecessaris, creats per llei o parti-
cipats per la Generalitat de Catalunya com: 

– Consells amb funcions assessores i no executives, que 
comprometen grans partides pressupostàries, atribuint 
les seves funcions i recursos a les administracions pu-
bliques d’origen.

– Consorcis en què la participació de la Generalitat no 
sigui majoritària o en el que la seva finalitat no resulti 
coincident amb una finalitat pròpia de l’administració 
de la Generalitat.

– Fundacions que no han donat resposta a la funció de 
captació de la col·laboració publico-privada per la que 
van ser creades.

– Instituts que tenen un àmbit d’actuació molt especia-
litzada i que les seves funcions es poden integrar en al-
tres organismes mitjançant fusions o transferències als 
departaments matrius.

1.2. Crear un model d’empresa pública que tipifiqui i 
simplifiqui les diverses formes jurídiques que puguin 
prendre les entitats del Sector Públic, i els criteris pels 
quals puguin ser creades o hagin de ser dissoltes, es-
tablint així mateix per a totes elles comú d’organismes 
institucionals per la descentralització de funcions de la 
Generalitat que estableixi una clara delimitació limi-
tació de funcions, els mecanismes de control per pels 
resultats del projecte, i els criteris de transparència que 
garanteixin l’accés a la informació.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió al punt 2

2. Crear una Comissió d’Estudi en seu parlamentària 
Presentar abans de final de març de 2014 un conjunt 
de projectes de llei sobre la reforma de l’administració 
i la funció públiques de Catalunya, per tal d’acordar el 
model d’administració i gestió publica que Catalunya 
necessita per als propers anys i així protegir-la dels ci-
cles electorals.

2.1. Adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
reorientar l’administració i la funció pública catalanes 
cap a un sistema gerencial, que incorpori en el model 
organitzatiu criteris de: 

2.2. Bon govern i administració intel·ligent dirigida 
orientada a la resolució de problemes dels ciutadans i 
les empreses i el conjunt del teixit social.

2.3. Administració eficient que inclogui una clara de-
limitació de responsabilitats i assignació de rols que 
corresponguin a cadascun dels nivells d’administració 
i a cadascun dels empleats públics basat en el criteri 
d’una administració una competència i en la millora de 
la qualitat dels serveis.

2.4. Eficàcia i eficiència en la gestió establint els me-
canismes de seguiment i control, la responsabilització 
per resultats i el rendiment de comptes.
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2.5. Criteris de flexibilitat i agilitat millorant i adap-
tant la simplificació de processos administratius per 
tal de garantir una millor cooperació entre les insti-
tucions i les empreses necessària per a la reactivació 
econòmica.

2.6. Transparència que impliqui garantir l’accés dels 
ciutadans a la informació completa, útil i global dels 
costos dels serveis públics i dels projectes, que permeti 
avaluar resultats i donar compliment a la exigència de 
control social.

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació i supressió al punt 3

3. Adoptar un nou model de gestió de les polítiques de 
recursos humans de la funció pública catalana, basat 
en criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat amb els ob-
jectius següents: 

3.1. Professionalització de l’accés a la funció públi-
ca i a l’alta direcció pública amb l’objectiu de tecni-
ficar les plantilles, afavorir afavorint des del lideratge 
dels equips directius, la formació contínua i la ges-
tió d’equips la millora de la capacitat i lideratge dels 
equips directius i la responsabilització dels equips di-
rectius i gestors en la consecució d’objectius.

3.2. Eliminació dels càrrecs de personal eventual o de 
confiança no funcionaris establint que siguin ocupats 
preferentment per empleats públics per tal d’evitar que 
l’administració esdevingui un apèndix del partit de go-
vern.

3.3. Elaborar un registre general de personal eventual 
i assessors que incorpori el perfil del lloc de treball, el 
servei que presta, les funcions i la seva retribució.

3.4. Elaborar una taula de retribucions i d’incompa-
tibilitats per a càrrecs electes i personal d’alta direc-
ció amb criteris de proporcionalitat a les funcions que 
desenvolupen i per tal que no percebin només que una 
retribució malgrat exercissin diversos càrrecs.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els programes de prevenció de la 
violència masclista i les relacions abusives 
entre els joves
Tram. 302-00105/10

Esmenes presentades
Reg. 50504; 50509; 50532; 50539; 50543 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 50504)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els pro-
grames de prevenció de la violència masclista i les re-
lacions abusives entre els joves (tram. 302-00105/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

Al final del punt 1

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Redactar un informe que analitzi la situació de la 
violència masclista entre els joves a Catalunya i n’ava-
luï les mesures implantades contra aquesta, per tal de 
revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públiques a 
les noves realitats. Aquest informe, entre d’altres as-
pectes, analitzarà la idoneïtat i implantació de la llei 
8/2008 i la coordinació existent entre els diferents 
agents i administracions publiques implicades en els 
àmbits educatiu, sanitari, policial, social, etc.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

2.a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 
llarg de la seva vida acadèmica en algun programa es-
pecífic de lluita contra la violència masclista i adqui-
reixi les capacitats necessàries per poder ser consci-
ent d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i 
combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu em-
poderar-les empoderar les nenes i joves per garantir-ne 
la seva autonomia, i sensibilitzar els nens i el conjunt 
de joves, així com donar resposta a la possible violèn-
cia dirigida a nens o a persones de diferents orienta-
cions sexuals.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 4

4. Garantir una correcta coordinació de les mesu-
res definides amb la resta d’intervencions dirigides a 
evitar la violència i/o discriminació cap a altres col-
lectius de gent jove, com persones de diferent orienta-
ció sexual, origen ètnic, situació social...

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez Inés Arrimadas García
Portaveu del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50509)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els programes de prevenció de la vio-
lència masclista i les relacions abusives entre els joves 
(tram. 302-00105/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 1

«1. Redactar un informe que analitzi la situació de la 
violència masclista entre els i les joves a Catalunya i 
n’avaluï les mesures implantades contra aquesta, per 
tal de revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públi-
ques a les noves realitats.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

Addició al punt 2

«2. Posar en marxa, en base a l’informe realitzat, un 
pla transversal i integral per abordar la violència mas-
clista entre els i les joves, en col·laboració amb els 
ajuntaments, les associacions i grups especialitzats. El 
pla inclourà, com a mínim, els següents elements: [...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició al final de l’apartat a del punt 2

«a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 

llarg de la seva vida acadèmica en algun programa es-
pecífic de lluita contra la violència masclista i adqui-
reixi les capacitats necessàries per poder ser consci-
ent d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i 
combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu em-
poderar-les nenes i joves per garantir-ne la seva auto-
nomia i treballar conjuntament amb els i les joves per 
l’adquisició de noves pautes sobre els models de rela-
ció entre homes i dones, transformant els imaginaris 
socials i apostant per les relacions de parella iguali-
tàries.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP Socialista

Addició a l’apartat b del punt 2

«b. Formació específica per al professorat, per impul-
sar mesures per a la coeducació als centres educatius, 
i perquè puguin disposar de les eines necessàries per 
tal de saber afrontar qualsevol conflicte que hi pugui 
estar relacionat. Els professors i les professores hauran 
de disposar de les capacitats necessàries per poder ser 
conscient d’aquesta problemàtica, ser capaç de detec-
tar-la, i combatre-la.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

Addició a l’apartat c del punt 2

«c. Programes de formació especialitzada per als 
agents que treballen amb col·lectius de joves –com ara 
professionals de l’àmbit de la salut, de la justícia, de la 
seguretat, o els propis tècnics de joventut– per garan-
tir que els i les professionals que interactuen amb ells 
disposin de protocols d’actuació en cas de sospites de 
violència masclista, tal i com preveu la llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

Supressió a l’apartat e del punt 2

«e. Una guia que defineixi el ciberassetjament i esta-
bleixi un protocol 2.0 de bones pràctiques, que establei-
xi com usar de forma segura les noves tecnologies.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

Addició d’un punt 4. Nova redacció

«4. Dotar dels recursos necessaris per al desenvolupa-
ment de polítiques transversal i de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.»
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició d’un punt 5. Nova redacció

«5. Dotar a les joves que pateixen violència masclis-
ta d’eines, a través d’un model d’atenció integral, per 
combatre la seva situació. Aquest model ha d’estar ba-
sat en la formació, la distribució de recursos, la crea-
ció de xarxes i ha de comptar amb un treball coordinat 
contra la violència de gènere dels diferents agents que 
intervenen.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

Addició d’un punt 6. Nova redacció

«6. Posar en marxa un pla transversal i integral per 
l’assetjament sexual, generant mecanismes d’autopro-
tecció per reduir la vulnerabilitat dels i les joves da-
vant riscos sobre la seva persona a les xarxes socials.» 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50532)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Lorena Vicioso Adria, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten esmenes a la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els progra-
mes de prevenció de la violència masclista i les relaci-
ons abusives entre els joves (tram. 300-00114/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

A l’apartat 1

«Creació d’un Observatori de la Dona per tal d’analit-
zar la situació de la violència masclista i redactar un 
informe sobre la situació de violència masclista entre 
el joves a Catalunya i que n’avaluï les mesures implan-
tades contra aquesta, per tal de revisar i adequar, si 
s’escau, les polítiques publiques a les noves realitats.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat h, al punt 2

«h) Crear un espai de treball amb agents socials impli-
cats i elaborar un informe d’indicadors per tal fer una 
avaluació, seguiment i revisió de les polítiques por-
tades a terme en matèria de lluita contra la violència 
masclista entre els i les joves de Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat i, al punt 2

«i) Dotar-se de recursos suficients per tal de portar a 
terme les polítiques per lluitar contra la violència mas-
clista entre el joves a Catalunya.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat j, al punt 2

«j) Formar al professorat perquè transmetin valors d’i-
gualtat en els centres educatius, i treballar amb les fa-
mílies per conscienciar en la importància de l’educa-
ció igualitària de nens i nenes. És imprescindible que 
els i les joves coneguin, respectin i transmetin els va-
lors de les relacions d’igualtat.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat k, al punt 2

«k) Fixar un període de sis mesos per tal de començar 
a desplegar el Pla transversal i integral per abordar la 
violència masclista entre els joves.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’afegeix un nou apartat l, al punt 2

«l) Demanar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
que s’encarregui de l’avaluació sobre continguts televi-
sius que fomenten o difonen micromasclismes o situa-
cions de dominació masclista entre adolescents.»
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7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Es modifica el punt 3

«3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència masclista, i estudiar les 
reformes legals a partir de les conclusions de l’estudi 
elaborat per Dones Juristes sobre la violència masclis-
ta entre adolescents i joves, per protegir les joves da-
vant d’aquesta problemàtica.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

S’incorpora un nou punt

«4. Qualsevol retrocés en la Llei que actualment s’es-
tableix per protegir el dret, la seguretat i confidencia-
litat de les dones i professionals que efectuen una in-
terrupció voluntària de l’embaràs, significaria coartar 
la llibertat i per tant violència vers les dones joves a 
poder decidir sobre el seu propi cos. Per tant, davant 
les amenaces de contrareforma de la Llei Orgànica 
2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la Interrup-
ció voluntària de l’embaràs, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
blindar qualsevol intent de retrocés.»

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Lorena Vicioso Adria
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 50539)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els programes de prevenció de 
la violència masclista i les relacions abusives entre els 
joves (tram. 302-00105/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1

«[...] analitzi la situació de la violència de gènere entre 
els joves a Catalunya i n’avaluï [...].»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

«[...] integral per abordar la violència de gènere entre 
les joves, [...].»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a, de l’apartat 2

«a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses eta-
pes educatives, garantint que tot el jovent participi al 
llarg de la seva vida acadèmica en algun programa es-
pecífic de lluita contra la violència de gènere i adqui-
reixi les capacitats necessàries per poder ser consci-
ent d’aquesta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i 
combatre-la. La formació ha de tenir per objectiu em-
poderar-les nenes i joves per garantir-ne la seva auto-
nomia, en col·laboració amb les AMPES, associacions 
de mares i pares.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c, de l’apartat 2

«[...] de protocols d’actuació en cas de sospites de vio-
lència de gènere.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra d, de l’apartat 2

«d. Programes i campanyes dirigides a pares i mares, 
per tal que puguin detectar si els seus fills i filles són 
víctimes o actors de violència de gènere, i alhora dispo- 
sin de les eines necessàries per saber com cal actuar.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3

«3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència de gènere, i estudiar les 
reformes legals pertinents per protegir les joves davant 
d’aquesta problemàtica.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 4

«4. Establir nous mecanismes de col·laboració i co-
ordinació amb la resta d’administracions públiques, 
reforçant els ja existents, i molt especialment amb els 
ajuntaments.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 5

«5. Donar especial atenció a determinats col·lectius en 
els que per motius culturals no es respecta la igualtat 
de la dona.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50543)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre els programes de prevenció de 
la violència masclista i les relacions abusives entre els 
joves (tram. 302-00105/10).

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

Del punt 1

«1. Realitzar la segona enquesta de violència mas-
clista de Catalunya, fent especial atenció a l’impacte 
d’aquesta violència entre els adolescents i joves i re-
dactar un informe que analitzi aquest situació de vi-
olència i n’avaluï les mesures implantades, per tal de 
revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públiques a 
les noves realitats.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 1 bis

«1 bis. Fer una avaluació continuada del programa 
“Estimar no fa mal” de prevenció de les relacions 
abusives entre els joves, que permetin fer un informe, 
tres anys després de la seva posada en funcionament 

(2015), per tal de revisar i adequar, si s’escau, les polí-
tiques públiques de prevenció i sensibilització de la vi-
olència masclista entre els adolescents i joves.»

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

Del punt 2

«2. Seguir desenvolupant, en base a l’informe realitzat 
i dins el Programa per una intervenció integral contra 
la violència masclista, les accions dirigides als adoles-
cents i joves que es determinen en el programa “Esti-
mar no fa mal” de prevenció de les relacions abusives 
entre els joves a l’entorn dels eixos en què aquest pro-
grama està configurat: »

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat b del punt 2

«b) Formació específica per al professorat, de manera 
que pugui disposar de les eines necessàries per tal de 
saber afrontar qualsevol conflicte que hi pugui estar 
relacionat. Els professors hauran de disposar de les ca-
pacitats necessàries per poder ser conscient d’aquesta 
problemàtica, ser capaç de detectar-la, i combatre-la. 
Per aconseguir-ho, seguir amb la programació de pro-
grames pilot per tal d’introduir la formació de preven-
ció de les relacions abusives entre els joves en els cur-
rículums de la formació de docents.»

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

A l’apartat e del punt 2

«e) Una guia que defineixi el ciberassetjament i esta-
bleixi un protocol 2.0 de bones pràctiques, que esta-
bleixi com usar de forma segura les noves tecnologies 
i donar continuïtat als protocols de violència masclista 
i ciberassetjament que s’han establert des del departa-
ment d’Ensenyament i la Direcció General de Joventut.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat g del punt 2

«g) Continuar i ampliar la campanya de sensibilitza-
ció a través de les noves tecnologies adreçada a les 
persones joves i de la distribució de material específic 
per tal de reconèixer les relacions abusives i treballar 
per la sensibilització en els mitjans de comunicació.»
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7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència masclista, i estudiar les 
reformes legals pertinents per protegir les joves davant 
d’aquesta problemàtica a partir de les recomanacions 
de l’Informe jurídic sobre els drets de les dones adoles-
cents davant la violència masclista en la parella o anà-
loga que l’Institut Català de les Dones va encarregar a 
Dones Juristes.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10

Esmenes presentades
Reg. 50507; 50508; 50544 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50507)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de coope-
ració (tram. 302-00106/10).

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

Del punt 2.1

«2.1. Garantir el funcionament de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament i el desenvolupa-
ment de la política pública de cooperació del país.»

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

Del punt 2.2

«2.2. Garantir el desenvolupament del Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, posant 
especial èmfasi en els compromisos d’ajuda al desen-

volupament al Sàhara Occidental i especialment als 
programes adreçats a garantir l’alimentació dels in-
fants i joves que viuen als campaments del refugiats 
de Tindouf.»

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

Del punt 2.4

«2.4. Dissenyar i convocar durant el primer trimes-
tre del proper any, a càrrec del pressupost pel 2014 i 
prèvia consulta del Consell de Cooperació, una línia 
d’ajuts i subvencions adreçada a les entitats que duen 
a terme accions de cooperació i que promouen el des-
envolupament a països tercers.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2.5

«2.5. Canviar el rumb de la gestió actual de la direcció 
de l’ACCD i comprometre’s a treballar de forma coor-
dinada i participada amb les entitats, els ens locals i 
el conjunt del sector, garantint el diàleg en tot moment 
per tal de construir conjuntament la política pública de 
cooperació.»

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50508)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la Interpel-
lació al Covem sobre les polítiques de cooperació 
(tram. 300-00110/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

1.2) El seu compromís, suport i reconeixement a la di-
plomàcia civil realitzada pels diferents agents de la co-
munitat catalana a l’exterior i les Organitzacions No 
Governamentals com la diplomàcia pública l’acció ex-
terior catalana més experimentada i alhora més im-
portant que té Catalunya davant el món i lamenta la 
dràstica reducció en les partides en Cooperació i Aju-
da al Desenvolupament debilitant així aquesta mateixa 
diplomàcia civil.
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

2.2) Incrementar la partida destinada al Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament, per tal de poder 
complir amb els compromisos adquirits d’ajuda al des-
envolupament al Sàhara Occidental i especialment als 
programes adreçats a garantir l’alimentació dels infants 
i joves que viuen als campaments del refugiats de Tin-
douf aprovats i pendents de pagament amb les ONG’s, 
disposar de recursos suficients per dur a terme com 
Govern de Catalunya ajuda humanitària en contextos 
d’emergència i alhora garantir el finançament de pro-
jectes de cooperació al desenvolupament, pau i drets 
humans, especialment en l’àmbit dels camps de refu-
giats i en l’àmbit de la salut materno-infantil; complint 
molt especialment amb el compromís d’agermanament 
amb el poble sahrauí als campaments de refugiats de 
Tindouf i també amb els treballs humanitaris a Cisjor-
dània, Gaza i camps de refugiats sirians.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP Socialista

2.3) Crear, dins del Pla de Treball de la Secretaria 
d’Afers Exteriors, un grup de treball entre DiploCat i 
la Federació Catalana d’ONC per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament i la Coordinadora d’ONG 
Solidàries (Girona), la Coordinadora d’ONGD i al-
tres moviments solidaris de Lleida i la Coordinadora 
d’ONGD de Tarragona, junt amb representants de la 
cooperació municipalista i organismes representatius 
del teixit empresarial català a l’exterior, per aprofun-
dir en el rol dels actors civils catalans en la diplomàcia 
ciutadana l’acció exterior catalana com a «diplomàcia 
civil».

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

2.5) Cessar el Director de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, el Sr. Carles Llorens, pels 
greuges causats a les ONGs i ens locals, així com els 
seus treballadors/es i usuaris/es en conseqüència a la 
seva maia gestió.

Rellevar al Director de l’Agencia Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, el Sr Carles Llorens, ate-
nent les seves declaracions en aquest sentit en seu par-
lamentària el dia tres de maig quan va anunciar el seu 
pròxim relleu i reprovar l’acció del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya pel desmantellament de la política 
pública catalana de cooperació al desenvolupament, 
pau i drets humans i pel pels greuges causats.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

2.6) Convocar, en el termini de dos mesos, un grup de 
treball en el marc del Consell de Cooperació per ela-
borar un pla de sensibilització per a les empreses des-
localitzades fora de Catalunya que operen allà on hi ha 
projectes de cooperació exterior per tal de que cone-
guin la situació en la que es troba el país de destí i amb 
les entitats de cooperació catalana per tal de que a més 
de donar-les a conèixer aquests i de posar-les en con-
tacte amb les ONG’s catalanes que treballen al país, 
coneguin la situació del país on operen en relació als 
drets humans i al compliment de la legalitat internaci-
onal amb l’objectiu, entre altres, de fomentar el respec-
te al territori, el compliment dels criteris laborals de la 
legalitat internacional i de la OIT.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat del primer punt

1.3. El seu reconeixement a la tasca dels ajuntaments 
catalans en matèria d’acció internacional i de coope-
ració al desenvolupament, pau i drets humans, àmbit 
en el que, a través d’una gran quantitat de projectes 
exitosos, s’ha acumulat una experiència molt valuosa 
que la societat catalana no pot perdre.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

D’un nou subapartat del punt segon

2.7. Garantir que la modificació legislativa que im-
pulsa el Govern sobre la reforma dels Governs Locals 
possibiliti que aquests puguin seguir promovent pro-
jectes de cooperació descentralitzada.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

2.8. Instar el Govern de l’Estat per tal de que el Projec-
te de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Pública que està impulsant garanteixi igual-
ment la possibilitat de que els ens locals puguin seguir 
promovent projectes de cooperació descentralitzada.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50544)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de cooperació 
(tram. 302-00106/10).

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

De l’apartat 2 del punt 1

«1.2. El seu compromís, suport i reconeixement a la 
tasca que realitzen els diferents agents de la comunitat 
catalana a l’exterior i de les Organitzacions No Gover-
namentals, que sens dubte constitueix un dels instru-
ments més importants i experimentats de diplomàcia 
pública que té Catalunya davant el món.» 

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

De l’apartat 1 del punt 2

«2.1. Buscar les vies per incrementar la consignació 
pressupostària dedicada a la cooperació respecte de 
l’any 2014.» 

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

De l’apartat 2 del punt 2

«2.2. Garantir el desenvolupament del Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, posant 
especial èmfasi en els compromisos d’ajuda al desen-
volupament adquirits.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 3 del punt 2

«2.3. Crear amb el suport de la Secretaria d’Afers Ex-
teriors i de la Unió Europea un grup de treball entre 
DiploCat i la Federació Catalana d’ONG per la Pau, 
els Drets Humans i el Desenvolupament, la Coordi-
nadora d’ONG Solidàries (Girona), la Coordinadora 
d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida, la Co-
ordinadora d’ONGD de Tarragona i altres entitats que 
es cregui adequat per aprofundir en el rol dels actors 
civils catalans en la diplomàcia ciutadana.» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 4 del punt 2

«2.4. Publicar una convocatòria d’ajuts i subvencions 
per l’any 2014, com a principal instrument de la coope-
ració oficial catalana al desenvolupament per dotar de 
recursos econòmics els actors de la cooperació aliens 
al Govern que, amb aquests fons, promouen el desen-
volupament a països tercers prèvia consulta al Consell 
de Cooperació.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 5 del punt 2

«2.5. Cessar el Director de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, el Sr. Carles Llorens, pels 
greuges causats a les ONGs i ens locals, així com els 
seus treballadors/es i usuaris/es en conseqüència a la 
seva mala gestió. »

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

De l’apartat 6 del punt 2

«2.6. Convocar, en el termini de dos mesos, un grup de 
treball en el marc del Consell de Cooperació per ela-
borar un pla de sensibilització per a les empreses ca-
talanes deslocalitzades fora de Catalunya que operen 
allà on hi ha projectes de cooperació exterior per tal de 
que coneguin la situació en la que es troba el país de 
destí i amb les entitats de cooperació.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



23 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 222

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment de les recomana-
cions de l’informe del Comitè contra les De-
saparicions Forçades de les Nacions Unides 
del 13 de novembre de 2013
Tram. 302-00107/10

Esmenes presentades
Reg. 50499; 50542 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
50499)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el compliment de les recomanacions de l’informe del 
Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Na-
cions Unides del 13 de novembre de 2013 (tram. 302-
00107/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

«El Parlament reafirma la necessitat d’una política pú-
blica de la memòria, tal com recull l’article 54 de l’Es-
tatut d’Autonomia, i en aquest sentit insta el Govern a 
dotar aquesta política dels recursos suficients, acabant 
així amb la limitació de mitjans econòmics, humans i 
tècnics, que durant els darrers tres anys han patit el 
Memorial Democràtic, la Xarxa d’Espais de la Memò-
ria i instal·lacions com el Museu de l’Exili de La Jon-
quera (Alt Empordà), que han posat en perill el correc-
te exercici de les seves funcions.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

«El Parlament insta el govern de Catalunya a donar 
el màxim suport moral, tècnic i material a les enti-
tats i associacions memorialistes de Catalunya i en 
aquest sentit insta el govern a incrementar substan-

cialment les aportacions econòmiques pels projectes 
i activitats concrets que impulsen aquestes entitats.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50542)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
recomanacions de l’informe del Comitè contra les De-
saparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de 
novembre de 2013 (tram. 302-00107/10).

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

Del punt 1

«1. Acorda donar suport a l’estudi de la creació del 
Banc d’ADN com a banc genètic, en el marc del Pro-
grama d’identificació per mostres d’ADN de familiars 
de desapareguts a Catalunya, gestionat en el marc del 
protocol existent entre la Fundació Bosch i Gimpera i 
la Unitat de Medicina Legal de la Universitat de Bar-
celona.»

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

Del punt 2

«2. Insta el Govern de la Generalitat a que segueixi 
facilitant i garantint el dret a la informació i sensibilit-
zació, a tots els familiars de víctimes de la Guerra Civil 
i de la repressió franquista que consten en el Registre 
oficial, com a cens català de persones desaparegudes, 
actualment 4.600 inscrits. En especial, i un cop garan-
tits els requisits de la normativa de protecció de dades 
que resultin aplicables de conformitat amb el parer de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, informar 
entorn la possibilitat de lliurar mostres d ADN, per fa-
cilitar en els casos que científicament sigui possible, la 
identificació de persones desaparegudes, í que informi, 
pel seu ús, del formulari de comunicació de desapa-
rició forçada o involuntària, de la ONU. Així mateix, 
es garanteixi la informació i s’intensifiquin els esforços 
pel que fa a les situacions de nens i nenes que podrien 
haver estat víctimes d’apropiació, desaparició forçada 
i/o substitució d’identitat.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Insta el Govern de la Generalitat, juntament amb 
aquest Parlament, a realitzar les iniciatives legislati-
ves necessàries per tal que es puguin reclamar per part 
dels familiars els cossos de persones desaparegudes, 
s’actualitzi el mapa de fosses existent i es reforcin les 
tasques d’exhumació de fosses amb supervisió judici-
al de forma gradual, procedint a garantir en les restes 
òssies la prova d’identificació per ADN, quan resul-
ti científicament recomanable amb caràcter singular.»

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Centre d’Història Contemporà-
nia de Catalunya
Tram. 302-00108/10

Esmenes presentades
Reg. 50505 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 18.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 50505)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya (tram. 302-00108/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Ciutadans

Al punt 2.a

Suspendre qualsevol acte o celebració del Tri centena-
ri que lluny d’aprofundir en elements històrics i cien-
tífics de debat intentin utilitzar-lo com una estratègia 
política del Govern per enfrontar els catalans entre si 
i amb la resta d’Espanya, mitjançant la creació d’un 
enemic exterior per amagar la corrupció, la incapa-
citat del Govern per treballar en l’àmbit de les seves 
competències, i utilitzar els recursos públics amb in-
terès partidista enlloc de fer-ho en benefici de l’interès 
general de tots els catalans.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP de Ciutadans

Al punt 3

[...] llistes negres de periodistes i censurant opinions 
polítiques de diputats per part del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya [...]

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

D’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya reprova especialment la 
inclusió de representants públics a les llistes negres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, llistes que te-
nen com a únic objecte limitar i coaccionar la llibertat 
d’expressió i d’opinió, tant de persones concretes com 
del conjunt de representants dels ciutadans.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’una diputada
Tram. 234-00018/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 17 de desembre de 2013, ha acordat d’esta-
blir el dictamen següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declara-
des per la diputada Anna Solé i Ramos relatives a les 
activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament i la legislació aplicable, la 
Comissió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-
bilitat de la diputada Anna Solé i Ramos (tram. 234-
00018/10)

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
133/X, sobre l’avaluació d’alternatives per al 
millorament de l’eix del Llobregat entre Ber-
ga i Bagà
Tram. 290-00112/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 49424 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00112/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 133/X, 
sobre l’avaluació d’alternatives per al millorament de 
l’eix del Llobregat entre Berga i Bagà.

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 133/X, sobre l’avalu-
ació d’alternatives per al millorament de l’eix del Llo-
bregat entre Berga i Bagà (núm. tram. 290-00112/10), 
us informo del següent:

S’ha realitzat «l’estudi d’Avaluació d’alternatives. Mi-
llora General. Nova carretera. Eix del Llobregat. Car-
retera C-16, del pk 96,500 al 117,300. Tram: Berga - 
Bagà». També s’ha impulsat la redacció del projecte 
d’implantació d’un tercer carril reversible a la C-16 
dins del mateix àmbit. Els criteris per a la implantació 
del tercer carril han estat presentats als ajuntaments 
corresponents el passat 29 de novembre.

Barcelona, 10 de desembre de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 
239/X, sobre el Protocol d’intencions entre 
el Ministeri de Defensa i l’Administració de 
la Generalitat per a impartir ensenyaments 
de formació professional de grau superior 
a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials 
de l’Exèrcit de Terra, a Talarn
Tram. 290-00202/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 49540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

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

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució 239/X amb 
número de tramitació 290-00202/10, sobre el Protocol 
d’intencions entre el Ministeri de Defensa i l’Adminis-
tració de la Generalitat per a impartir ensenyaments 
de formació professional de grau superior a l’Acadè-
mia General Bàsica de Sotsoficials de l’Exèrcit de Ter-
ra, a Talarn, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 10 de desembre de 2013

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 49540).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 22.01.2014 a l’11.02.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 12.02.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2013.

Control del compliment de la Resolució 
240/X, sobre el diàleg amb els agents espor-
tius i el finançament suficient per a garantir 
la sostenibilitat de l’esport i potenciar-lo
Tram. 290-00203/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50269 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00203/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 240/X, 
sobre el diàleg amb els agents esportius i el finança-
ment suficient per a garantir la sostenibilitat de l’es-
port i potenciar-lo.

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 240/X, sobre el diàleg amb els agents 
esportius i el finançament suficient per a garantir la 
sostenibilitat de l’esport i potenciar-lo (núm. tram. 
290-00203/10), us informo, amb el document annex 
facilitat per la Secretaria General de l’Esport, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 12 de desembre de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secreta-
ria General de l’Esport informa que enguany, en l’ac-
tual marc pressupostari, s’han adoptat mesures per a 
garantir la sostenibilitat de l’esport a Catalunya i po-
tenciar-lo. La Secretaria General de l’Esport prioritza 
l’atorgament d’ajuts als Consells Esportius i a les Fe-
deracions Esportives fent un esforç important.

La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell 
Català de l’Esport, ha elaborat el Pla Estratègic d’Es-
port escolar i universitari amb la finalitat d’establir les 
bases estructurals dels nous models de l’esport esco-
lar i universitari i definir les propostes concretes d’una 
implementació sostenible. El Pla compta amb l’aporta-
ció de recursos econòmics públics però també ofereix 
eines, especialment als consells esportius, per obtenir 
altres vies de finançament diferents a la Generalitat.

Aquests instruments ajudaran tant a la promoció de 
l’oferta d’activitats en esport escolar i en esport uni-
versitari, com a proposar models sostenibles de gestió, 
organització i coordinació dels diferents agents que in-
tervenen en la seva posada en escena.

El Pla de l’Esport Escolar pretén seguir potenciant 
l’esport que principalment es practica i s’organitza en 
els centres educatius i consells esportius, i que té com 
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a premissa l’oferta d’una iniciació i pràctica fisicoes-
portiva amb un objectiu educatiu i de formació inte-
gral dels infants i adolescents entre 3 i 18 anys.

El Pla de l’Esport Universitari, impulsat conjuntament 
entre la Secretaria General de l’Esport i el Consell In-
teruniversitari de Catalunya, amb la col·laboració i im-
plicació directa de les universitats catalanes, presenta 
propostes estratègiques per a una actuació conjunta de 
tots els actors implicats en pro d’una política esportiva 
universitària que potenciï una pràctica fisicoesportiva 
formativa i saludable.

D’altra banda, la Secretaria General de l’Esport, a tra-
vés del Consell Català de l’Esport, va impulsar el 2n 
trimestre de l’any 2012 l’elaboració d’un Pla Estratè-
gic per al foment de la pràctica dels Esports d’Hivern 
a Catalunya amb l’objectiu d’ajudar tant a la promo-
ció de l’esport de base com al procés de tecnificació i 
alt rendiment dels esports d’hivern, amb la perspectiva 
d’aconseguir esportistes amb possibilitats dels millors 
resultats dins de l’alt nivell de competició. Actualment 
s’estan desplegant les línies i plans programats pel Pla.

Alhora, s’ha fet un esforç molt important per tal de 
fer efectiu el pagament dels imports pendents corres-
ponents a l’any 2012 i, a data d’avui, ja s’ha fet efectiu 
també el pagament del 80% del total de les subven-
cions del 2013 a les federacions esportives i als con-
sells esportius per al desenvolupament dels programes 
del Pla català d’esport a l’escola, Jocs esportius esco-
lars i altres programes de l’activitat física i esportiva. 
Han estat publicades també les convocatòries antici-
pades per a la concessió de subvencions corresponents 
al 2014.

El diàleg amb els agents esportius ha estat permanent. 
Des de la Secretaria General de l’Esport sempre s’ha 
cercat i s’ha ofert diàleg amb els agents implicats. En 
són exemple els plans esmentats, així com d’altres pro-
jectes de la Secretaria General de l’Esport, que han 
estat i estan oberts a la participació i el consens amb 
les institucions i tots els agents esportius de Catalunya 
(Ajuntaments, Consells Comarcals, Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya, Unió de Consells Espor-
tius de Catalunya,...).

Finalment, cal esmentar que la Secretaria General de 
l’Esport ha continuat impulsant el desenvolupament 
del Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física, una 
eina que persegueix l’objectiu de promoure els hàbits 
de vida saludables i la realització d’exercici físic de 
manera habitual. Aquest pla treballa de manera trans-
versal amb altres departaments de la Generalitat de 
Catalunya, especialment amb el Departament de Sa-
lut, així com cerca la complicitat d’institucions locals 
–com les diputacions i els ajuntaments– i el partenari-
at amb agents privats.

Ivan Tibau i Ragolta

Control del compliment de la Resolució 
309/X, sobre el servei d’assistència jurídica 
gratuïta i el servei d’orientació jurídica peni-
tenciària
Tram. 290-00265/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 50235 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa del Parlament

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 309/X, del Par-
lament de Catalunya, sobre el servei d’assistència jurí-
dica gratuïta i el servei d’orientació jurídica penitenci-
ària (núm. tram. 290-00265/10), pel que fa a l’apartat 
e) Requerir al Departament de Justícia que les audito-
ries anuals obligatòries externes que elabora el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció siguin presentades pe-
riòdicament a la Comissió de Justícia i Drets Humans 
del Parlament de Catalunya, us trameto, en document 
adjunt, l’auditoria anual (2012) del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (CIRE), per tal que sigui presenta-
da a la Comissió de Justícia i Dret Humans.

Barcelona, 10 de desembre de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 29/X, 
sobre les perspectives del sector turístic
Tram. 390-00029/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49448 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. moció: 390-00029/10

Sobre: Control del compliment de la Moció 29/X, so-
bre les perspectives del sector turístic

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 29/X, sobre les perspectives 
del sector turístic (núm. de tram. 390-00029/10), us 
informo del següent:
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Quant a l’apartat a) que insta a comparèixer davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament per a:

1. Presentar l’avaluació del grau de compliment del 
Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 i 
explicar el nou Pla estratègic de turisme a Catalunya 
2013-2016 i el Pla de màrqueting turístic 2013-2015, 
abans que finalitzi l’any 2013.

2. Presentar el balanç de la implantació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics després d’un 
procés de diàleg amb tots els agents implicats del sec-
tor i, eventualment, les recomanacions i millores que 
es puguin plantejar, abans que finalitzi l’any 2013.

En data 6 de setembre de 2013, el conseller d’Empre-
sa i Ocupació va sol·licitar comparèixer davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació en sessió informativa 
per presentar l’avaluació del Pla estratègic de turisme 
a Catalunya 2005-2010 i explicar el nou Pla estratègic 
de turisme a Catalunya 2013-2016 i el Pla de màrque-
ting turístic 2013-2015.

En data 29 d’octubre de 2013, el conseller d’Empresa 
i Ocupació va sol·licitar comparèixer davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació en sessió informativa per 
donar a conèixer el balanç de la implantació de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics.

Ambdues compareixences se substanciaran l’11 de de-
sembre de 2013 davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació del Parlament de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a establir els meca-
nismes de suport necessaris per al sosteniment del sec-
tor i els recursos que garanteixin l’aplicació del Pla 
estratègic del turisme a Catalunya 2013-2016 i el Pla 
de màrqueting turístic 2013-2015; l’impuls de la inno-
vació, l’accés a les tecnologies i la millora de la com-
petitivitat dels establiments turístics; la reducció de 
les càrregues administratives del sector i la facilitació 
de l’accés al crèdit, i el millorament dels recursos hu-
mans, especialment de la formació inicial i continuada 
dels professionals en competències transversals com 
ara els idiomes i les noves tecnologies.

La disponibilitat de recursos suficients per al des-
plegament dels plans del Pla estratègic del turisme a 
Catalunya 2013-2016 (PETC) i del Pla de màrqueting 
turístic 2013-2015 queda garantida per les correspo-
nents aportacions del Fons de foment del turisme. En 
aquest sentit, el caràcter finalista de l’impost sobre es-
tades en establiments turístics vincula l’activitat tu-
rística i la suficiència de recursos en l’execució de les 
polítiques necessàries, de manera que se’n garanteixi 
llur «competitivitat sostenible», en termes del mateix 
PETC. Respecte els recursos amb destinació a la in-
novació i la recerca, el coneixement i la intel·ligència 
del mercat i la innovació formen part de la prioritza-
ció d’accions de desplegament del PETC i del desen-
volupament i funcionament de les respectives comis-
sions sectorials de Qualitat i Innovació i Coneixement 

i Estratègia de la Taula de Turisme. Tant en l’àmbit 
de l’aplicació de les tecnologies de la informació i co-
municació en el sector turístic com en l’àmbit de la 
formació, la Direcció General de Turisme està impul-
sant, amb col·laboració amb ens i organismes funcio-
nalment i/o tècnicament competents, estratègies de di-
fusió, foment i aprehensió d’aptituds entre empresaris 
i professionals del sector turístic basades en un doble 
nivell d’acció col·lectiu/individual d’àmplia extensió 
territorial, amb la previsió d’un acompanyament indi-
vidual a les empreses i els emprenedors turístics per 
part dels mateixos professionals i empreses del sector 
de les telecomunicacions, d’acord amb programes for-
matius i d’aplicació de les noves tecnologies, tant en la 
dimensió endògena com exògena del negoci turístic, 
específicament dissenyats a l’efecte.

Respecte a l’accés al crèdit de les empreses turísti-
ques, cal reconèixer que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, fins i tot en els moments pressupostària-
ment més exigents d’aquests darrers anys, ha garantit, 
no sense esforç, la destinació de les màximes quanti-
tats possibles a les línies de préstecs a petites i mitja-
nes empreses turístiques per mitjà de la línia de finan-
çament Turisme Futur.

Estem d’acord a concebre la línia com un ajut en for-
ma de préstecs. A més, durant el proper exercici 2014 
es preveu una línia específica que faciliti la inversió 
en projectes de millora integral dels establiments, pro-
movent un canvi en l’orientació del negoci i una mi-
llora de la seva rendibilitat econòmica, que comportin 
a la vegada un benefici per a la destinació en tant que 
reverteixin en un increment de la qualitat. La convo-
catòria comportaria un abaratiment dels préstecs, per 
fer-los més competitius, i l’aplicació de les línies de 
política turística del PETC.

Així mateix, el Govern ha impulsat els canvis norma-
tius sectorials turístics necessaris per agilitar i facili-
tar l’accés a l’activitat turística d’allotjament, més con-
cretament, en allò que fa referència al turisme rural 
i, sobretot, en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic, tot 
substituint l’antic règim de llicència per un règim de 
comunicació prèvia d’inici de l’activitat, fet que està 
facilitant el procés de regularització d’aquesta activitat 
de manera substancial.

El Departament d’Empresa i Ocupació també està tre-
ballant en la reducció dels requisits i les càrregues ad-
ministratives multisectorials que, de manera transver-
sal, incideixen negativament sobre l’accés immediat a 
l’activitat d’allotjament turístic.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a preveure, en l’àmbit 
de la reforma de l’Administració local i de la nova llei 
de finançament local que consta en el Pla de govern 
2013-2016, un sistema de finançament per als munici-
pis que tinguin la consideració de municipis turístics 
que garanteixi correctament els serveis bàsics per als 
ciutadans.
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La consideració d’un municipi com a municipi turístic 
deriva directament del principi de diferenciació reco-
negut a l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, 
segons el qual les lleis que afecten el règim jurídic, 
orgànic, funcional, competencial i financer dels mu-
nicipis han de tenir en compte, necessàriament, les di-
ferents característiques demogràfiques, geogràfiques, 
funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat 
de gestió que tenen. En compliment d’aquest mandat 
estatutari, el Projecte de llei de governs locals de Ca-
talunya que va aprovar el Govern en la sessió de 30 de 
juliol de 2013 i que actualment està en fase de trami-
tació parlamentària, respecta el principi de diferenci-
ació anunciat i el regula i desenvolupa al llarg del seu 
articulat reconeixent que l’aplicació del principi de di-
ferenciació pot comportar un reconeixement asimètric 
de competències pròpies entre els municipis, i que la 
fixació dels estàndards de qualitat dels serveis mínims 
obligatoris s’haurà de fer respectant el principi de di-
ferenciació.

En relació amb el finançament local, el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals ja està treba-
llant en la llei de finances locals que té com a objectiu 
desenvolupar les bases establertes per l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya (EAC) i altres aspectes en ma-
tèria pressupostària i de control. S’ha de recordar que 
l’EAC va introduir diferents referències a les hisendes 
locals, en els articles 217 a 221, però que la sentència 
del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, va 
declarar inconstitucional la intervenció legislativa tri-
butària local de la Generalitat emparant-se en el fet 
que la creació de tributs locals i la regulació d’aquests 
només poden ser establertes pel legislador estatal. No 
obstant això, i d’acord amb l’article 160.2 de l’EAC, la 
futura llei incidirà sobre els pressupostos, la compta-
bilitat i el control intern dels governs locals, àmbits on 
pràcticament hi ha un nul desenvolupament normatiu, 
i regularà el principi de diferenciació dels municipis, 
per tal de garantir-ne la suficiència de recursos respec-
tant les seves especials característiques, com és el cas 
dels municipis turístics.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a continuar avançant 
en el turisme sostenible i en la seva adaptació a la no-
va economia i, alhora, adoptar totes les estratègies que 
comportin potenciar el coneixement, la informació, la 
innovació, la qualitat, les noves tecnologies i la preser-
vació del territori i del paisatge.

Subscrivim plenament aquest horitzó, reflectit en la vi-
sió de les Directrius nacionals del turisme 2020, apro-
vades pel Govern de la Generalitat de Catalunya jun-
tament amb el Pla estratègic de turisme 2013-2016, en 
sessió de 4 de juny de 2013. Així mateix, el PETC de-
termina, en diferents programes i línies d’actuació, les 
eines i els projectes que han de permetre treballar sota 
els criteris exposats, en coherència amb el model tu-
rístic de «competitivitat sostenible», en accepció del 
mateix Pla. Així doncs, el PETC conté les pautes per 

desenvolupar un model turístic, regit per criteris de 
«competitivitat sostenible», l’equilibri de la quantitat 
amb la qualitat del turisme, essent tractor d’un turisme 
de valor afegit que permeti assegurar-ne la continuï-
tat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, 
mediambiental, cultural i social. Aquest és un repte 
assolible, ja que Catalunya disposa de recursos sufici-
ents a l’efecte; tot i que només serà possible amb una 
nova orientació en la governança del turisme, que per-
meti la participació i la implicació de tots els agents 
públics i privats en l’orientació i la consecució dels re-
sultats previstos.

En la definició dels eixos estratègics del PETC es de-
termina la rellevància del territori en el desenvolu-
pament de les destinacions, amb especial atenció als 
dèficits de les destinacions del nostre litoral i amb 
l’impuls definitiu, al seu torn, del desenvolupament del 
turisme d’interior i de muntanya, ja arrelat, entre al-
tres factors, amb la creació d’una extensa xarxa d’es-
tabliments de turisme rural, juntament amb l’expansió 
del turisme d’interès especial (actiu, natura, esports, 
cultura, gastronomia, golf, etc.) que cal continuar po-
tenciant sobre una estructuració de productes turístics 
innovadors, competitius i vendibles, sobretot en l’àm-
bit internacional.

També el PETC posa èmfasi especial en el coneixe-
ment, la innovació i les noves tecnologies com a ele-
ments clau per a l’excel·lència turística de la nostra 
destinació. El turisme ha estat un sector, en general, 
menys necessitat que d’altres per innovar o cercar 
l’excel·lència gràcies a uns recursos naturals i culturals 
de gran atractiu turístic. Però en temps de crisi greu i 
de dura competència es fa imprescindible que la inno-
vació i l’excel·lència formin part del dia a dia de tota 
la societat, particularment en el sector del turisme. La 
formació continuada, el coneixement d’idiomes o l’ús 
avançat de les noves tecnologies són algunes de les ei-
nes que cal incorporar per posar el nostre país i el nos-
tre sector en el camí de l’excel·lència.

Des del punt de vista del posicionament internacional 
de Catalunya com una destinació de turisme sosteni-
ble, cal assenyalar que aquest 2013 ja s’han desplegat 
accions concretes que preveu el mateix PETC, vincu-
lades al Programa d’excel·lència turística. Així s’ha 
participat en l’organització de la 7a Conferència Inter-
nacional sobre Turisme Responsable en Destinacions: 
Barcelona - Catalunya (RTD7), la Declaració Final de 
la qual és continguda en el document La visió 2020 
per al turisme responsable de Catalunya: la Declara-
ció de Barcelona; i en la constitució del grup de treball 
tranversal de la Taula de Turisme per a la campanya de 
sensibilització «Turisme i Societat».

Pel que fa a l’apartat e) que insta a potenciar la marca 
«Catalunya» com a destinació turística que es distin-
geix per la qualitat i la multiplicitat d’ofertes, incor-
porant-hi les marques de les seves destinacions turís-
tiques, reconegudes internacionalment, i destacant-hi 
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un dels grans actius de la marca «Catalunya», la seva 
cultura, que la singularitza i la fa única.

La potenciació de la marca «Catalunya» és una de les 
prioritats de la Direcció General de Turisme (DGT) i 
forma part de la missió de l’Agència Catalana de Tu-
risme (ACT), que a través del Pla de màrqueting 2013-
2015 identifica com a objectiu la consecució d’una 
marca «Catalunya» més poderosa i un turisme més 
rendible per al nostre país.

La projecció de la marca turística «Catalunya» té una 
doble vessant: per una banda, la incorporació dels atri-
buts i valors de país –Catalunya–, i per l’altra, l’asso-
ciació d’aquests atributs a la promoció exterior de la 
marca.

La marca «Catalunya» inclou tots els territoris i tota 
l’oferta turística, ja que es tracta de dotar el sector tu-
rístic català d’una identitat pròpia global d’alta quali-
tat però que, a la vegada, permeti comunicar de forma 
segmentada beneficis concrets a públics específics. Per 
tant, la marca fomenta la projecció de l’oferta global 
de Catalunya i integra i respecta la resta de marques 
catalanes a les quals serveix de «paraigües».

Les característiques del nostre país que esdevenen 
atributs de la marca són diversos, però el Pla de màr-
queting en destaca:

– Els valors de marca: avantguarda, rauxa, qualitat de 
vida, identitat pròpia i força del col·lectiu.

– Els atributs de personalitat de la marca: moderna, 
cosmopolita, trendy; genial, històrica, actual; mediter-
rània, saludable, bonica; culta, assenyada, assossega-
da; dinàmica, acollidora i cordial.

Així mateix, l’impuls de la marca Catalunya es fa 
d’acord amb una visió de futur que reconeix aquestes 
característiques: Catalunya, un país divers i diferenci-
at amb recursos culturals i naturals propis i únics, que 
ofereix propostes diverses i integrades, amb un bon ni-
vell de qualitat i on es gaudeix d’un estil de vida medi-
terrani i actual, que genera estats emocionals positius 
en els turistes que el visiten.

En els mercats de proximitat la marca «Catalunya» es 
va consolidant i és coneguda (resta de l’Estat i països 
europeus pròxims). És en els mercats més allunyats on 
es dilueix més la imatge de Catalunya i on l’esforç ha 
de ser més gran per posicionar-la. Cal tenir en comp-
te que el posicionament de la marca «Catalunya» és 
una feina d’anys, que s’ha de fer juntament amb les al-
tres marques conegudes, especialment «Barcelona», la 
marca més posicionada, però també amb «Costa Bra-
va» i «Costa Daurada», «Pirineus», etc., en mercats de 
mitjana distància, i també amb les noves marques de 
producte que el Pla convida a crear («Paisatges del Vi 
de Catalunya», «Viles Marineres», entre d’altres). La 
gradual consolidació de la marca oferirà a Catalunya 
un posicionament més clar que facilitarà la diferencia-
ció en relació amb els nostres competidors.

Pel que fa a l’apartat f) que insta a continuar desenvolu-
pant el programa d’actuacions per tal que els visitants, 
durant llur estada a Catalunya, percebin la realitat del 
país, donant suport a la creació, el desenvolupament 
i la promoció dels productes i serveis turístics basats 
en els principis de la sostenibilitat econòmica, social, 
ambiental i cultural i cultural recomanats per l’Orga-
nització Mundial del Turisme (OMT), a favor de la cre-
ació de rutes temàtiques, l’estructuració de productes 
a partir del patrimoni cultural, tangible i intangible, i 
la valorització de la identitat i autenticitat com a fac-
tors de singularitat i diferenciació de les destinacions 
catalanes.

En el marc de la directriu nacional «Catalunya, desti-
nació de destinacions», el PETC estableix un progra-
ma específic de desenvolupament de destinacions, el 
programa 2, «Desenvolupament de les destinacions». 
La potència turística de Catalunya es fonamenta en 
l’existència de moltes i diverses destinacions que han 
desenvolupat experiències turístiques pròpies i dife-
renciades. Cal, per tant, poder combinar un model de 
gestió autònoma que asseguri la particularitat de les 
diferents destinacions juntament amb un model inte-
gral que potenciï Catalunya com a destinació de des-
tinacions, evitant duplicitats i ineficiències i desenvo-
lupant la multiplicitat de sinèrgies que hi ha entre les 
nostres destinacions.

L’execució d’aquest programa assentarà les bases del 
desenvolupament en l’espai turístic sota el model de 
competitivitat sostenible. Els objectius del programa 
són:

– Crear nous instruments d’ordenació i planificació de 
l’ús de l’espai turístic i dels recursos que el turisme 
consumeix en el territori, passant per tota la cadena de 
valor de l’experiència turística (les infraestructures de 
mobilitat, la planta hotelera, els recursos i les activitats 
turístiques, etc.).

– Generar experiències pilot per crear nous models de 
destinacions intel·ligents (smart destinations).

– Desenvolupar manuals de suport que ajudin les des-
tinacions a desenvolupar-se turísticament d’acord amb 
el model turístic proposat.

– Augmentar la qualitat de l’experiència turística a tots 
els nivells.

Pel que fa a productes, en el marc de la directriu na-
cional tercera, el PETC articula el programa 3, «Des-
envolupament de productes». Aquest programa té com 
a missió desenvolupar una oferta de productes turís-
tics diversificada, competitiva i sostenible que permeti 
competir en un entorn internacional i atreure un perfil 
de visitants cada cop més segmentat i exigent.

Els objectius del programa són:

– Atreure un perfil de turista de major despesa i es-
tada.
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– Diversificar l’oferta de producte a fi d’evitar una ex-
cessiva dependència dels productes clàssics, generar 
noves fonts d’ingressos i reduir la pressió sobre els re-
cursos turístics tradicionals.

– Millorar l’equilibri territorial atraient un major nom-
bre de turistes a l’interior i a la muntanya, cridats per 
la nova oferta de producte.

– Augmentar l’índex de satisfacció del turista gràcies 
a les noves experiències turístiques que es creen i a la 
millora de l’oferta de productes nous o ja existents.

– Extreure un major profit dels recursos i els atrac-
tius turístics del país estructurats a l’entorn d’una nova 
oferta de producte enriquida, competitiva i diversifi-
cada.

Pel que fa a l’apartat g) que insta a garantir que el Con-
sell de la Taula de Turisme de Catalunya es reuneixi 
quatre cops l’any, com especifica el Decret 420/2011, 
de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme 
de Catalunya.

Aquest any 2013 el Consell de la Taula de Turisme ja 
s’ha reunit dues vegades i se’n preveu una nova reu-
nió superada la temporada d’estiu, per tal d’avançar en 
la línia d’un nou model de governança publicoprivada 
del fet turístic a Catalunya, que ja apuntava el mateix 
Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la 
Taula de Turisme, i que el Pla estratègic de turisme de 
Catalunya 2010-2013 continua plantejant com a esce-
nari de futur. És un ritme adequat que garanteix la re-
unió trimestral del Consell tal com preveu el Decret, 
tenint present que la sessió constitutiva va ser el març 
del present exercici. Així mateix, les quatre comissi-
ons sectorials de la Taula de Turisme constituïdes al 
seu torn, s’han reunit ja en segona i tercera sessió i 
s’han creat, fins a la data, 4 grups de treball transver-
sals per treballar, de manera integrada, projectes amb 
ascendència en els quatre àmbits sectorials de la Taula 
de Turisme: ordenació, qualitat i innovació, programa-
ció i coneixement i estratègia.

Barcelona, 9 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 34/X, 
sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador
Tram. 390-00034/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49277 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00034/10

Sobre: Control compliment de la Moció 34/X, sobre la 
pobresa infantil i les beques de menjador

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 34/X, sobre la pobresa in-
fantil i les beques de menjador (núm. de tram. 390-
00034/10), us comuniquem, per una banda, que el 
passat dia 16 de juliol es van aprovar a Govern els con-
venis amb les principals entitats de lleure que preve-
uen l’aportació de 1,7M€ per a la concessió de beques 
per a places de colònies, casals i activitats de lleure per 
a infants i adolescents de famílies en situacions de risc 
social i que asseguren la cobertura de les necessitats 
alimentàries.

D’altra banda, el govern va posar a disposició dels ens 
locals places becades en el marc del programa «L’es-
tiu és teu» perquè els infants i adolescents en situació 
d’especial vulnerabilitat poguessin gaudir d’activitats 
de lleure en la xarxa d’albergs de Catalunya, a més de 
garantir la correcta atenció de totes les seves necessi-
tats bàsiques durant tot el període.

Durant aquest estiu el Programa Jugar i Llegir que es 
desenvolupa en 22 Casals Cívics de la Generalitat de 
Catalunya, va incorporar l’esmorzar/berenar en forma 
de tallers d’alimentació sana, per garantir aquests àpats 
als participants, majoritàriament d’entorns desafavo-
rits. Se’n van beneficar 650 infants d’entre 4 i 12 anys

El govern va impulsar també la possibilitat que els 
centres oberts d’atenció a infants i adolescents d’arreu 
de Catalunya, tant públics com d’iniciativa social, pu-
guin distribuir productes frescos, bàsicament fruites i 
hortalisses procedents dels excedents.

Igualment, es va prioritzar el finançament d’activitats 
de lleure a entitats en el marc del conveni entre la Ge-
neralitat de Catalunya i la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvis en matèria d’obra social. Aquesta acció 
es va acordar amb les entitats implicades com a nove-
tat pel 2013.

Igualment, el govern en la seva sessió de 16 de juliol, 
va aprovar transferències de crèdit als departaments 
d’Ensenyament i Benestar Social i Família provinents 
del fons de contingència per a garantir l’alimentació a 
la infància i l’adolescència.
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Pel que fa a les beques menjador, per al curs 2013/2014 
s’ha establert la possibilitat d’atorgar ajuts per al 100% 
del cost del menjador en els casos d’infants amb priva-
cions alimentaries severes.

I s’ha iniciat, conjuntament amb els Consells Comar-
cals i amb la col·laboració de l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
un procés de revisió dels criteris utilitzats en les di-
ferents convocatòries d’ajuts menjador, amb l’objectiu 
d’obtenir una homogeneïtzació de les convocatòries 
per tal d’aconseguir una major equitat en l’atorgament 
dels ajuts. Es preveu que aquest procés finalitzi el mes 
de desembre, per tal que els consells comarcals pu-
guin incorporar aquests criteris a les convocatòries per 
al curs 2014/2015.

Pel que fa a la incorporació del servei de distribució 
d’aliments a la cartera de serveis socials, és compro-
mís d’aquest departament dur-ho a terme quan sigui 
possible redactar una nova cartera de serveis.

En aquest sentit i garantint el paper de la taula solida-
ria d’aliments com a ens coordinador de les polítiques 
de lluita contra la fam, es va signar el Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell d’Empreses Distribuïdo-
res d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), les organit-
zacions socials més representatives a Catalunya en la 
recaptació i distribució d’aliments i els Departaments 
d’Empresa i Ocupació, d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació i Medi Natural i de Benestar Social i 
Família, per a l’execució del Projecte de supermercats 
solidaris per garantir i incrementar el nivell de dota-
cions estables d’aliments dirigits a pal·liar situacions 
d’urgència social.

Barcelona, 8 de desembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família 

Control del compliment de la Moció 35/X, 
sobre la pobresa infantil
Tram. 390-00035/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49278 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.12.2013

A la Mesa de la Comissió

Núm. Moció: 390-00035/10

Sobre: Control compliment de la Moció 35/X, sobre la 
pobresa infantil

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 35/X, sobre la pobresa infantil 
(núm. de tram. 390-00035/10), us informo que el go-

vern en la seva sessió de 16 de juliol, va aprovar trans-
ferències de crèdit als departaments d’Ensenyament i 
Benestar Social i Família provinents del fons de con-
tingència per a garantir l’alimentació a la infància i 
l’adolescència per a dotar pressupostàriament la par-
tida de beques menjador i la d’ajuts d’urgència social.

El departament de benestar social i família garanteix 
mitjançant la signatura del contracte programa amb 
els ens locals, el manteniment i la dotació econòmica 
dels ajuts d’urgència social.

Pel que fa a les beques menjador, per al curs 2013/2014 
s’ha establert la possibilitat d’atorgar ajuts per al 100% 
del cost del menjador en els casos d’infants amb priva-
cions alimentaries severes.

El Departament d’ensenyament ha qualificat com a 
prioritària la partida destinada a beques menjador. 
Per aquest motiu, l’assignació per a beques menjador 
del pressupost 2014, ha incrementat significativament. 
Aquesta priorització ha comportat agilitar els paga-
ments d’aquests ajuts a les entitats que els gestionen: 
els Consells Comarcals.

Pel que fa a l’estudi de les zones d’actuació preferent, 
s’està treballant per tal de poder valorar aquelles zo-
nes on es concentren major desigualtats i poder així, 
intervenir-hi amb polítiques i mesures específiques de 
lluita contra la pobresa.

Barcelona, 8 de desembre de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família 

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00107/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00108/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 354-00109/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre la interlocutòria que 
anul·la la concessió del tercer grau peniten-
ciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de 
la Generalitat que estaven condemnats
Tram. 354-00191/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, en 
la sessió núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre el contracte signat 
amb Seprotec Multilingual Solutions per a 
fer les traduccions judicials durant el perío-
de 2009-2011
Tram. 354-00202/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, en 
la sessió núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els incidents que es van produir davant 
de la fàbrica de Panrico
Tram. 354-00210/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
12, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre les informacions que 
han aparegut en diversos mitjans de comu-
nicació amb relació a la sol·licitud d’informa-
ció a Método 3 sobre diversos càrrecs po-
lítics
Tram. 354-00213/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, en 
la sessió núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les informacions que han aparegut en 
diversos mitjans de comunicació sobre el re-
partiment de mòbils amb dispositius «espia» 
entre alts càrrecs i personal de seguretat de 
la Generalitat
Tram. 354-00214/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
12, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la presència de grups feixistes a Cata-
lunya
Tram. 354-00215/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la monitorització de ciuta-
dans, periodistes i moviments socials a les 
xarxes socials pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya i la instal·lació d’un 
programa espia en telèfons mòbils
Tram. 354-00216/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
12, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la monitorització de ciutadans, periodis-
tes i moviments socials a les xarxes socials 
pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya i la instal·lació d’un programa es-
pia en telèfons mòbils
Tram. 354-00217/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
12, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 294.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
12, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya i el Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació
Tram. 354-00225/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 50237).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Matilde Ara-
gó, magistrada, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00366/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00367/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis de Procuradors 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00368/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00369/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del fiscal supe-
rior de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00370/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00371/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00372/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Justícia per a Tothom 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00373/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors 
de l’Administració de justícia de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00374/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00375/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Central Sin-
dical Independent i de Funcionaris amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00376/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00377/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Jutges per a la Democràcia amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00378/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Progressista de Fiscals 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00379/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de la Llengua Catala-
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00380/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00381/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00382/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00385/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació l’Associació de Juristes en Defensa de 
la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00386/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell dels Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00387/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori Català de la Justícia 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00388/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’associació de Jutges per la Demo-
cràcia a Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00389/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Professional de la Ma-
gistratura amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00390/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Jutges i Magistrats 
Francisco de Vitoria amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00391/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Progressista de Fiscals 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00392/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00393/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.



23 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 222

4.53.05. INFORMACIó 71

Proposta de compareixença de Miguel Án-
gel Gimeno Jubero, president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00397/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença de Lluís Jou i 
Mirabent, notari i ex-director general de Po-
lítica Lingüística, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00398/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’Agustí Car-
les, president de l’Associació de Juristes en 
Defensa de la Llengua Pròpia, amb relació a 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00399/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’Ester Fran-
quesa i Bonet, directora general de Política 
Lingüística, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00400/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’Antoni Milian, 
catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00401/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença de Paquita 
Sanvicén Torné, directora del Centre de Nor-
malització Lingüística de Lleida, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00408/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença d’Isidor Gar-
cia Sánchez, ex-director general de Recur-
sos de l’Administració de Justícia, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00409/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00410/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del president 
del Consell dels Col·legis de Procuradors 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00411/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00412/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença del fiscal supe-
rior de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00413/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Juristes 
Demòcrates amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00414/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00415/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Justícia per a Tothom 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00416/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors 
de l’Administració de justícia de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00417/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Unió Gene-
ral de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00418/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la sectorial dels treballadors de 
l’Administració de justícia de la Central Sin-
dical Independent i de Funcionaris amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00419/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00420/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Jutges per a la Democràcia amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00421/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Progressista de Fiscals 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00422/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Observatori de la Llengua Catala-
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00423/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Secretaris Judicials 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 352-00424/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per la Llengua amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00425/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Proposta de compareixença de Sonia Gu-
tiérrez Muñoz, magistrada titular del Jutjat 
Penal número 16 de Barcelona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 352-00426/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 
298.
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Proposta de compareixença de Pablo Nu-
evo López, doctor en dret i professor de la 
Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 352-00427/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, en 
la sessió núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Cres-
po i Llobet davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00327/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Mar-
torell, ex-director general de Serveis Peni-
tenciaris, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00328/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Turu i Rosell, expresidenta de l’entitat muni-
cipal descentralitzada de Valldoreix, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00329/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batet, 
alcalde de Valls (Alt Camp), davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00330/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Llu-
ís Carod-Rovira davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 356-00331/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Marc Fuer-
tes i Garcia, portaveu del Moviment Inde-
pendent de Lloret a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar (Selva), davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00332/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Matas i Babon, ex-secretari general de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els casos d’espi-
onatge polític
Tram. 356-00333/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de José Monti-
lla davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionat-
ge polític
Tram. 356-00334/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de Joan Reca-
sens davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè informi sobre els casos d’espi-
onatge polític
Tram. 356-00335/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença Francesc Ama-
dor i Pitarch, exregidor a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els casos d’espionat-
ge polític
Tram. 356-00336/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 356-00337/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 49569).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 12.12.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Centre Euro Àfrica davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè presenti el projecte de 
l’entitat i el pla de treball per al 2014
Tram. 356-00503/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Sírio-Catalana per 
la Llibertat i la Democràcia davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè informi sobre l’actuació de l’en-
titat davant la situació de Síria
Tram. 356-00514/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolu-
pament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació perquè informi 
sobre l’actuació de l’entitat davant la situa-
ció de Síria
Tram. 356-00515/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè de Catalunya d’UNICEF 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
l’actuació d’aquest organisme davant la si-
tuació de Síria
Tram. 356-00516/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre l’actuació 
de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00517/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració perquè informi sobre l’actuació de 
l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 356-00518/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè infor-
mi sobre l’actuació d’aquest organisme da-
vant la situació de Síria
Tram. 356-00519/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil davant la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans perquè expliqui les actu-
acions en matèria de justícia juvenil i execu-
ció penal a la comunitat
Tram. 356-00520/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia - 
Unió General de Treballadors davant la Co-
missió d’Interior perquè analitzi l’impacte de 
les retallades en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 356-00521/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte 
de les retallades en el Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 356-00522/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Cata-
lunya davant la Comissió d’Interior perquè 
analitzi l’impacte de les retallades en el Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00523/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·lectiu Autònom de Treballa-
dors - Mossos d’Esquadra davant la Comis-
sió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les 
retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00524/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Diabètics de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els malalts amb diabetis
Tram. 356-00529/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47542).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
12.12.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la monitorització de ciuta-
dans, periodistes i moviments socials a les 
xarxes socials pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya i la instal·lació d’un 
programa espia en telèfons mòbils
Tram. 356-00530/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
12, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 294.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Interior 
perquè valori la situació actual del cos i les 
previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00544/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, Pe-
re Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i 
Ramos, del Grup Mixt (reg. 49722).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del sindicat de bombers de la Unió Ge-
neral de Treballadors davant la Comissió d’In-
terior perquè valori la situació actual del cos i 
les previsions per a la campanya forestal
Tram. 356-00546/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, Pe-
re Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i 
Ramos, del Grup Mixt (reg. 49722).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya 
davant la Comissió d’Interior perquè valori la 
situació actual del cos i les previsions per a 
la campanya forestal
Tram. 356-00547/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, Pe-
re Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i 
Ramos, del Grup Mixt (reg. 49722).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Co-
ordinadora Obrera Sindical davant la Comis-
sió d’Interior perquè valori la situació actual 
del cos i les previsions per a la campanya 
forestal
Tram. 356-00548/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, Pe-
re Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i 
Ramos, del Grup Mixt (reg. 49722).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 
18.12.2013.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 299.

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 355-00091/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació (reg. ).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 13.12.2013.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre la presèn-
cia de grups feixistes a Catalunya
Tram. 355-00092/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la 
Comissió d’Interior, en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

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

Compareixença de Matilde Aragó, magistra-
da, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00296/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença del president del Consell 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgà-
nica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00297/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença del president del Consell 
dels Col·legis de Procuradors amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00298/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Compareixença del president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00299/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença del fiscal superior de Cata-
lunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00300/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Juristes Demòcrates 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00301/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Juristes en Defensa de la Llen-
gua Pròpia amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
la Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00302/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma Justícia per a Tothom amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00303/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració 
de justícia de Comissions Obreres amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00304/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administra-
ció de justícia de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00305/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de la 
sectorial dels treballadors de l’Administració 
de justícia de la Central Sindical Indepen-
dent i de Funcionaris amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00306/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Secretaris Judicials amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00307/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de Jut-
ges per a la Democràcia amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00308/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Progressista de Fiscals amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00309/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori de la Llengua Catalana amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00310/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Compareixença d’una representació del Sin-
dicat de Secretaris Judicials amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00311/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma per la Llengua amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00312/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de 
l’Observatori Català de la Justícia amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministe-
ri fiscal
Tram. 353-00313/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Professional de la Magistratura 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00314/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Jutges i Magistrats Francisco de 
Vitoria amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00315/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença de Lluís Jou i Mirabent, no-
tari i ex-director general de Política Lingüís-
tica, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la 
Llei 50/1981, per la qual es regula l’estatut 
orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00316/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.
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Compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, 
directora general de Política Lingüística, 
amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei or-
gànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’estatut orgà-
nic del ministeri fiscal
Tram. 353-00317/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’Antoni Milian, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es re-
gula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00318/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença de Paquita Sanvicén Torné, 
directora del Centre de Normalització Lin-
güística de Lleida, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00319/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-
director general de Recursos de l’Adminis-
tració de Justícia, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, 
i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es-
tatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 353-00320/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença de Joaquim Millan, secreta-
ri general del Consell Català del Moviment 
Europeu, davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00336/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 13.12.2013, DSPC-C 300.

Compareixença d’Eduard Sagarra i Trias, 
president de l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya, davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a informar sobre les activitats i els objectius 
d’aquesta associació
Tram. 357-00339/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tin-
guda el 13.12.2013, DSPC-C 300.
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Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Autònom de Policia - Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Interior 
per a analitzar l’impacte de les retallades en 
el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00513/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres davant la Comissió d’Inte-
rior per a analitzar l’impacte de les retallades 
en el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00514/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat de Policies de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior per a analitzar l’impacte de 
les retallades en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 357-00515/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Compareixença d’una representació del Col-
lectiu Autònom de Treballadors - Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior per 
a analitzar l’impacte de les retallades en el 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 357-00516/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 12, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 294.

Compareixença del director general d’Exe-
cució Penal a la Comunitat i de Justícia Ju-
venil davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a explicar les actuacions en 
matèria de justícia juvenil i execució penal a 
la comunitat
Tram. 357-00517/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 16, tinguda el 12.12.2013, DSPC-C 298.

Compareixença d’una representació del 
Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a presentar el projecte de l’entitat i el pla de 
treball per al 2014
Tram. 357-00518/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Sírio-Catalana per la Llibertat i la 
Democràcia davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació per a in-
formar sobre l’actuació de l’entitat davant la 
situació de Síria
Tram. 357-00519/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre l’actuació 
de l’entitat davant la situació de Síria
Tram. 357-00520/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Compareixença d’una representació del Co-
mitè de Catalunya d’UNICEF davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció per a informar sobre l’actuació d’aquest 
organisme davant la situació de Síria
Tram. 357-00521/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Compareixença d’una representació de 
la Fundació per la Pau davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre l’actuació de l’entitat 
davant la situació de Síria
Tram. 357-00522/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre l’actuació de l’entitat davant la situa-
ció de Síria
Tram. 357-00523/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Compareixença d’una representació de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a informar sobre l’actuació d’a-
quest organisme davant la situació de Síria
Tram. 357-00524/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 11, tinguda el 13.12.2013, 
DSPC-C 300.

Compareixença de responsables de la pu-
blicació «Democràcia, participació i joven-
tut. Una anàlisi de l’Enquesta de participació 
i política 2011» davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a explicar el contingut 
d’aquesta publicació
Tram. 357-00525/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 
6, tinguda el 11.12.2013, DSPC-C 293.

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball davant la Comissió de Polí-
tiques de Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00526/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.
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Compareixença d’una representació de Pi-
mec davant la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00527/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Ca-
talunya davant la Comissió de Polítiques de 
Lluita contra la Desocupació
Tram. 357-00528/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya da-
vant la Comissió de Polítiques de Lluita con-
tra la Desocupació
Tram. 357-00529/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya 
davant la Comissió de Polítiques de Lluita 
contra la Desocupació
Tram. 357-00530/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió de Polítiques de Lluita contra la De-
socupació en la sessió núm. 4, tinguda el 21.11.2013, 
DSPC-C 265.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per a presentar la me-
mòria del Tribunal corresponent al 2012

Tram. 359-00011/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 16 de la 
Comissió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 
12.12.2013, DSPC-C 298.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació

Reg. 50533

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Consti-
tució del Projecte de llei de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2014 (tram. 200-00010/10), i 
d’una manera especial dels preceptes següents: 

– Article 8
– Article 8.2.b), apartat segon

Fonaments jurídics

Primer. El Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) nú-
mero 214, de 12 de desembre de 2013 publica el dic-
tamen de la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost del Parlament relatiu al Projecte de Llei del 
Pressupost de la Generalitat per al 2014 (N.T: 200-
00010/10).

L’article 8 del projecte de llei regula les partides pres-
supostàries que a efectes pressupostaris tenen la con-
dició de «crèdits ampliables». Un article en el que el 
seu punt primer defineix amb caràcter general que es 
tracten dels crèdit que poden ser «[...] ampliats fins a 
una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu 
de reconèixer, amb el compliment previ de les normes 
legals pertinents [...]».
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És a dir, són aquells crèdits que encara que superin 
el límit pressupostari previst en el projecte de pressu-
post, en tot cas han de «complir les normes legals per-
tinents».

Malgrat la imprecisió del terme «pertinents» cal en-
tendre que l’expressió fa referència a les normes apro-
vades prèviament a les quals s’ha d’ajustar l’elaboració 
del pressupost.

En aquest sentit, en l’àmbit de la Generalitat de Cata-
lunya les normes que regulen el procediment d’elabo-
ració dels pressupostos són les següents: 

– La Constitució Espanyola, en especial els seus arti-
cles 134 i 135 de la Constitució espanyola.

– La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

– El capítol II, del títol VI (articles 211-216) de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya.

– El Decret legislatiu 3/2002, pel qual es va aprovar 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya.

Aquest marc legal preveu, a grans trets, que l’elabora-
ció dels pressupostos, tant pel que a la previsió d’in-
gressos i de despeses, a de respondre a un escenari 
maco-econòmic i a un límit de despeses no financeres 
ajustats a la previsió raonable d’estabilitat que cal es-
perar de la conjunció de tots dos.

L’equilibri, a més, ve condicionat pel límit de deute de 
les administracions públiques, que no podrà superar el 
valor de referència fixat pel Govern de l’Estat d’acord 
amb les competències que li corresponen en la matèria 
segons la Constitució i la Llei Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera que desenvolu-
pa les previsions constitucionals.

Amb caràcter general, cal afirmar que el fet que es 
prevegi l’ampliació de crèdits introdueix un element 
d’incertesa en el pressupost que, de per si, compromet 
la seva credibilitat.

D’altra banda, tal com ha senyalat el Tribunal Consti-
tucional, a la seva jurisprudència, i molt recentment a 
la sentència que resolt el recurs d’inconstitucionalitat 
número 2691-2009, en relació als Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per l’any 2009, cal que aquests tinguin 
un contingut que s’ajusti a les exigències del princi-
pi de seguretat jurídica consagrat a l’article 9.3 de la 
Constitució.

Una seguretat jurídica que no queda garantida en el 
precepte del projecte de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat quina constitucionalitat sotmetem a la consi-
deració de l’Alt Òrgan Consultiu de la Generalitat.

Segon. En els pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’exercici de 2014, es dóna el cas que 
l’equilibri entre ingressos i despeses s’obté mitjançant 
dos grans partides d’ingressos quina execució és del 

tot punt inversemblant donat l’escenari macroeconò-
mic en el que ens trobem. Aquestes partides són, la 
número 543.0009 per import de 1.430 milions d’euros 
procedents de concessions administratives, i la núme-
ro 610.0001, per import de 864 milions d’euros proce-
dents de l’alienació d’immobles i altres construccions, 
en total 2.294 milions d’euros.

És amb aquests ingressos que s’evidencia que l’ob-
jectiu d’estabilitat pressupostària fixat pel Govern de 
l’Estat per al govern de la Generalitat per al present 
exercici serà incomplert, infringint-se l’article 135 de 
la Constitució.

Tercer. El Projecte de Llei de Pressupostos de la Ge-
neralitat per l’any 2014 preveu una partida pressupos-
tària identificada com a GO 01D/227.0004/132, que té 
com a destinació fer front a les «despeses de processos 
i consultes populars».

Aquesta és una partida recorrent en els pressupostos 
de la Generalitat en diversos exercicis, i que ha estat 
present en els darrers exercicis. Però per l’any 2014, 
aquesta partida presenta unes característiques que la 
fan singular respecte a les anterior.

En primer lloc per la quantia. Atès que, en exerci-
cis anteriors tenia una consignació d’entre 75.000 i 
900.000€ (anys 2008, 2009, 2011 i 2012), llevat l’any 
2010 en el que es va celebrar eleccions al Parlament de 
Catalunya, enguany, presenta una previsió de despesa 
de 5.075.000 d’euros. Cal recordar que els anys 2008, 
2009 i 2011 van celebrar-se eleccions generals, al Par-
lament europeu i municipals respectivament.

En segon lloc pel que fet que per l’any 2014, la partida 
pressupostària té el caràcter crèdit ampliable d’acord 
amb l’article 8.2.b), apartat segon, del text articulat del 
Projecte de Llei de Pressupostos. Anteriorment aques-
ta partida també ha estat ampliable, però abans de 
l’any 2010 no tenia aquest caràcter.

En tercer lloc, aquesta sempre ha estat una partida per 
atendre les despeses dels processos electorals, i així ha 
constat en els programes i en els estat de despesa. Pe-
rò enguany, la partida pressupostària i la memòria del 
programa 132 inclouen una referència explicita a les 
«consultes populars».

D’acord amb els esdeveniments recents, protagonit-
zats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, es pot 
deduir amb claredat meridiana a què el concepte de 
«consultes populars» es refereix al referèndum d’auto-
determinació que es proposa celebrar el 9 de novem-
bre de 2014.

El passat 12 de desembre de 2013, el president de la 
Generalitat va anunciar l’acord assolit entre Conver-
gència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Al-
ternativa i Candidatura d’Unitat Popular-CUP per 
convocar una consulta sobre l’eventual constitució de 
Catalunya en un estat independent.
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Malgrat els eufemismes emprats per descriure l’esde-
veniment, no hi ha cap dubte que es tracta de l’anunci 
d’un referèndum d’autodeterminació en tota regla. La 
seva celebració, contravé de forma palmària allò que 
estableixen els article 1.2 i 2 de la Constitució Espa-
nyola.

El dret d’autodeterminació no cap a la Constitució, ni 
la convocatòria de referèndum no és competència de 
la Generalitat de Catalunya d’acord amb el marc es-
tatutari vigent. Per la qual cosa, si es porta a terme 
la consulta anunciada, ens trobaríem davant d’un cas 
flagrant de desbordament del marc constitucional per 
part de la comunitat autònoma en l’àmbit en el que es 
pretén dur a terme la iniciativa.

Siguent inconstitucional una part de l’objecte de la 
partida pressupostària GO 01D/227.0004/132 també 
s’ha d’entendre que ho és la pròpia partida en la mesu-
res que serveixi com a instrument per dur a terme una 
consulta il·legal i inconstitucional.

Per tots els motius indicats, entenem, doncs, que és del 
tot necessari que el Consell de Garanties Estatutàries 
es pronunciï sobre l’ajust del Projecte de llei de Pres-
supostos de la Generalitat per l’any 2014 (N.T: 200-
00010/10) a la Constitució, i en especial als seus arti-
cles 1.2, 2 i 135.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta, Sergio García  Pérez, diputats, del GP del PPC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació

Reg. 50534 / Sol·licitud de dictamen

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, demanen dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la 
Constitució del Projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic (tram. 

200-00011/10), i d’una manera especial dels precep-
tes següents: 

– Article 20
– Article 40
– Article 133
– Article 162
– Disposició addicional vuitena

Fonaments jurídics

Primer. El Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) nú-
mero 215, de 13 de desembre de 2013 publica el dic-
tamen de la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost del Parlament relatiu al Projecte de Llei de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic (N.T: 200-00011/10).

L’article 20 del Projecte de Llei té com a objectiu mo-
dificar l’article 73 del text refós de la legislació en ma-
tèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 3/2003, del 4 de novembre.

D’acord amb aquest article del projecte de llei, l’article 
73.1 del DL 3/2003 quedaria redactat en els següents 
termes: 

«73.1. En els casos en què, per raó de les característi-
ques, la perillositat o la incidència especials de l’ús de 
l’aigua o de la contaminació produïda per un subjec-
te passiu determinat, l’Administració construeixi o ex-
ploti instal·lacions de producció, tractament o evacua-
ció per atendre concretament el focus de contaminació 
o la manca de disponibilitat del recurs, el Govern pot 
acordar modificar o substituir el tipus de gravamen ge-
neral o específic del cànon de l’aigua, segons el cas, per 
l’aplicació d’una o més exaccions al pagament de les 
quals està obligat aquell subjecte, determinada la seva 
quantia anual per la suma de les quantitats que s’acor-
din en relació amb [...]».

Tal i com es desprèn de l’article a partir de l’entrada en 
vigor del projecte de llei de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, el Govern podrà 
modificar o substituir el tipus de gravamen general o 
específic del cànon de l’aigua. Fins ara, en empara de 
l’article 73.1 del DL 3/2003, de 4 de novembre, el go-
vern només «pot acordar substituir el tipus de grava-
men específic per l’aplicació d’una o més exaccions», 
no en canvi, la modificació del gravamen general o es-
pecífic del cànon de l’aigua.

L’article 133 de la Constitució Espanyola consagra el 
principi de legalitat en la creació o modificació de tri-
buts, i en un mateix sentit s’expressa l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya en el seu article 203.5 on es deter-
mina que «la Generalitat té competència per a establir, 
mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs pro-
pis [...]».

Per tant, l’habilitació que l’article 20 del Projecte de 
llei de mesures fiscals, administratives, financeres i 



23 de desembre de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 222

4.67. INFORMACIó 90

del sector públic atorga al govern una potestat per po-
der modificar o substituir el tipus de gravamen general 
o específic del cànon de l’aigua que és competència, 
en tot cas del Parlament, contravenint la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Segon. L’article 40 del projecte de llei de de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
introdueix un nou capítol, el II, al Títol VII bis del 
Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Ge-
neralitat. Un capítol nou aquest que crea la «taxa per 
a la gestió i tramitació de reclamacions en matèria de 
consum».

El fet imposable d’aquesta nova taxa, tal i com consta 
al projecte de llei, és la «gestió i tramitació, per part 
de l’Agència Catalana de Consum, de les reclamaci-
ons que presentin els consumidors». I les persones que 
l’han de suportat, és a dir, els subjectes passius, «les 
persones jurídiques que realitzin les activitats de pres-
tació de serveis bàsics previstos a l’article 251-2 de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya, i que rebin reclamacions en matèria de 
consum i siguin admeses a tràmit per part de l’Agència 
Catalana de Consum».

Al imposar la taxa no al promotor de la reclamació, 
sinó a l’entitat contra la qual es formula, la norma es-
tà donant per sentada la seva responsabilitat, prejut-
jant el resultat del procediment administratiu sancio-
nador abans d’escoltar-la i de la pràctica de les proves 
que s’escaiguin contravenint el principi de presumpció 
d’innocència establert a l’article 24.2 de la Constitució 
Espanyola.

Tercer. L’article 133 del Projecte de Llei de de mesu-
res fiscals, administratives, financeres i del sector pú-
blic, en seu d’obligacions formals, preveu en seu pri-
mer apartat que «Les administracions públiques que 
atorguin concessions o actes i negocis administratius, 
qualsevol que sigui la seva modalitat o denominació, 
per la qual, com a conseqüència de l’atorgament de fa-
cultats de gestió de serveis públics o de l’atribució de 
l’ús privatiu o de l’aprofitament especial de béns de do-
mini o ús públic, s’origini un desplaçament patrimoni-
al en favor de particulars, estan obligats a posar en co-
neixement de l’Agència Tributària de Catalunya dites 
concessions, actes o negocis atorgats, indicant la seva 
naturalesa, data i objecte de la concessió, acte o nego-
ci, així com les dades identificatives del concessionari 
o autoritzat».

Aquesta obligació introduïda a través d’aquest arti-
cle es desconeix a quina norma legal queda inserida o 
afecta, atès que la seva redacció no especifica, la qual 
cosa contaré el principi de seguretat jurídica previst a 
l’article 9.3 de la Constitució.

Però no només això, sinó que en imposar una obliga-
ció genèrica a «les administracions públiques» sense 
distingir ni matisar a quines administracions públi-
ques fa referència, allò que està fent és expandir l’àm-
bit competencial de la Generalitat i envair les compe-
tències en matèria tributaria tant de l’administració 
l’Estat com de les administracions locals.

Aquesta disposició, en els termes del projecte de llei 
són contraris a la distribució competencial entre ad-
ministracions previst als article 148, 149 i 150 de la 
Constitució Espanyola i no troba empara al text de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en especial, en 
els articles 203 i 204.

Els mateixos arguments jurídics són d’aplicació per 
a l’anàlisi de l’article 133 ter del projecte de llei, que 
cal recordar, ha estat introduït en el tràmit d’esmenes 
a l’articulat.

Quart. L’article 162 del Projecte de llei de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic, 
insereix un incís a la lletra a), de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 49 del Text refós d’Urbanisme, aprovat pel De-
cret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el qual en 
les explotacions a les que fa referència «[...] en el cas 
d’aprofitament d’hidrocarburs, no és permès d’utilitzar 
la tecnologia de fracturació hidràulica».

La fracturació hidràulica, coneguda com a fracking és 
una tècnica regulada per l’article 9.5 de la llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del sector hidrocarburs, segons la re-
dacció donada per la llei 17/2013, de 29 d’octubre, 
d’acord amb les competències atribuïdes a l’Estat per 
l’article 149.1.25ª de la Constitució.

La prohibició d’utilitzar aquesta tecnologia suposa una 
invasió de competència exclusiva de l’Estat en la matè-
ria, ja que només els permisos de investigació i estudi 
en relació a la fractura hidràulica són competència de 
la Generalitat.

Cinquè. La Disposició Addicional Vuitena, que porta 
el títol «Mesures de contenció i d’equilibri pressupos-
tari de les universitats públiques» atribueix al Consell 
Interuniversitari de Catalunya per mitjà de la seva jun-
ta permanent, «l’obligació d’acordar mesures de con-
tenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equili-
bri pressupostari i de simplificació administrativa a les 
universitats públiques i a les entitats i organismes que 
en depenen».

Aquesta imposició contravé d’una manera manifesta 
el principi d’autonomia universitària establert en l’arti-
cle 127.10 de la Constitució.

Per tots els motius indicats, entenem, doncs, que és del 
tot necessari que el Consell de Garanties Estatutàries 
es pronunciï sobre l’ajust del Projecte de llei de mesu-
res fiscal, administratives, financers i del sector públic
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(N.T: 200-00011/10) a la Constitució i a l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2013 

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, María José García 
Cuevas, Eva García Rodríguez, María Dolors Mont-
serrat i Culleré, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri 
Pujol, Alícia Alegret Martí, Rafael Luna Vivas, Rafa-
el López Rueda, Juan Milián Querol, Manuel Reyes 
López, Jordi Roca Mas, José Antonio Coto Roquet, 
Sergio Santamaría Santigosa, Fernando Sánchez Cos-
ta, Sergio García Pérez, diputats, del GP del PPC

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 la situació en data del 30 de 
setembre de 2013 dels avals d’operacions 
amb venciment posterior a l’1 de gener de 
2013
Tram. 334-00045/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 50289 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 17.12.2013

Al president de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost

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

Cordialment,

Barcelona, 11 de desembre 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.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 5491/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 114 de la Llei 9/2011, del 29 de 
desembre, de promoció de l’activitat econò-
mica de Catalunya, pel qual es modifiquen 
els apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret llei 
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 
d’equipaments comercials de Catalunya
Tram. 381-00003/09

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 48750 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Va-
res García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro Jo-
sé González-Trevijano Sánchez, y don Enrique López 
y López, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5491-2012, 
promovido por el Presidente del Gobierno contra el 
art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, 
de 29 de diciembre, de promoción de la actividad eco-
nómica de Cataluña, por el que se modifican los apar-
tados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 
de diciembre, de ordenación de equipamientos comer-
ciales de Cataluña. Ha comparecido la Abogada de la 
Generalitat de Cataluña y la Letrada del Parlamento 
de Cataluña. Ha sido ponente el Magistrado don Juan 
José González Rivas, quien expresa el parecer del Tri-
bunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal el día 1 de octubre de 2012, el Aboga-
do del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, 
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 
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114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 
29 de diciembre, de promoción de la actividad econó-
mica de Cataluña, por el que se modifican los aparta-
dos 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
diciembre, de ordenación de equipamientos comercia-
les de Cataluña.

Comienza el recurrente anunciando que este recur-
so se presenta dentro del plazo de nueve meses desde 
la publicación de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011 porque se decidió aplicar el procedimiento pre-
visto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), si bien en la negociación sus-
tanciada en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado 
no se alcanzó un acuerdo sobre el art. 114 de dicha 
Ley.

Respecto al fondo, la demanda sostiene que la norma 
impugnada, al sujetar la apertura de ciertos formatos 
de distribución comercial a su localización dentro de 
la trama urbana consolidada de los municipios que su-
peren un umbral de población, contradice la legisla-
ción básica del Estado que impone la regla del libre 
acceso a cualesquiera actividades de servicio y en es-
pecial a las de distribución comercial minorista, nor-
mativa estatal configurada por la Ley 17/2009, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio, y por los apartados 1, 2 y 3 del art. 6 de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 
minorista, según la redacción dada por la Ley 1/2010, 
de 1 de marzo.

Argumenta el recurso que, si bien el art. 121 del Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) atribuye a 
Cataluña competencia exclusiva en materia de comer-
cio interior [y en especial el apartado 1 d)], la doctri-
na constitucional fijada en los fundamentos jurídicos 
59 y 64 de la STC 31/2010, de 28 de junio, determina 
que del art. 149.1 CE resulta que la atribución por el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña a la Generalitat 
de competencias exclusivas sobre una materia en los 
términos del art. 110 EAC no puede afectar a las com-
petencias (o potestades o funciones dentro de las mis-
mas) sobre las materias o submaterias reservadas al 
Estado, que se proyectarán, cuando corresponda, so-
bre dichas competencias exclusivas autonómicas con 
el alcance que les haya otorgado el legislador estatal 
con plena libertad de configuración, sin necesidad de 
que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguardia de 
las competencias estatales.

A juicio del Abogado del Estado, concurren las si-
guientes circunstancias: 

a) El libre acceso a cualesquiera actividades de servi-
cio y en particular a las de distribución comercial mi-
norista recogido en la normativa básica citada es ejer-
cicio legítimo de la competencia estatal ex art. 149.1.13 
CE, con lo que, en virtud de la doctrina constitucional 
referida, se proyecta sobre la materia comercio mino-
rista desplazando la competencia que Cataluña tiene 

sobre ella. Y concluye este primer apartado de la de-
manda afirmando que «para que pueda prosperar una 
pretensión de inconstitucionalidad de preceptos auto-
nómicos por infracción de la legislación básica estatal, 
procede justificar: a) la contradicción de la legislación 
autonómica de desarrollo con la normativa básica de 
contraste, y b) el carácter formal y materialmente bási-
co de los preceptos estatales».

b) En el segundo apartado de la demanda, razona el 
Abogado del Estado sobre la incidencia que tiene que 
el régimen de libre acceso a las actividades de servi-
cios impuesta por la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre, de la que son desarrollo tanto la legisla-
ción básica de contraste como la disposición autonó-
mica impugnada, alegando que «como recuerda el FJ 
123 de la STC 31/2010 al examinar las impugnaciones 
contra el art. 189.3 EAC, “una concepción constitu-
cionalmente adecuada del precepto implica siempre la 
salvaguarda de la competencia básica del Estado en su 
caso concernida, que no resulta desplazada ni elimi-
nada por la normativa europea, de modo que el Estado 
puede dictar futuras normas básicas en el ejercicio de 
una competencia constitucionalmente reservada, pues 
la sustitución de unas bases por el Derecho europeo 
no modifica constitutivamente la competencia consti-
tucional estatal de emanación de bases”.»

c) La demanda inicia el apartado tercero exponien-
do el precepto recurrido, al subrayar que el art. 6 del 
Decreto-ley 1/2009 distingue los establecimientos 
comerciales en pequeños (menos de 800 metros cua-
drados de superficie de venta), medianos (más de 800 
m2), grandes (más de 1.300 m2) y grandes estableci-
mientos comerciales territoriales (más de 2.500 m2), 
y en sus arts. 7 y 8 regulan lo que se tiene por trama 
urbana consolidada. Y en este contexto el apartado 3 
del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, en la redacción dada 
por el art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011, dispone que los establecimientos comerciales 
medianos y grandes solo podrán ubicarse en la trama 
urbana consolidada de los municipios de más de 5.000 
habitantes o asimilables a éstos, o que sean capital de 
comarca. Excepcionalmente, se admite su implanta-
ción fuera de la trama urbana consolidada cuando sea 
dentro de las zonas de acceso restringido de estaciones 
de líneas transfronterizas y transregionales del siste-
ma ferroviario que acogen el tren de alta velocidad o 
líneas de largo recorrido, de puertos de interés general 
y aeropuertos comerciales. Por su parte, el apartado 4 
del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, en la redacción dada 
por el art. 114 de la Ley 9/2011, solo autoriza la im-
plantación de los grandes establecimientos comercia-
les en la trama urbana consolidada de los municipios 
de más de 50.000 habitantes o los asimilables a éstos, 
o que sean capital de comarca.

El Abogado del Estado pone de relieve que la redac-
ción originaria de esos dos preceptos suavizaba la res-
tricción admitiendo que los establecimientos comer-
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ciales medianos, grandes y territoriales se localizaran 
dentro de la trama urbana consolidada de dichos mu-
nicipios siempre que 1) el emplazamiento tiene que es-
tar situado en continuidad física con el tejido urbano 
residencial, que configura la trama urbana consolida-
da, sin que pueda estar separado de ésta por ninguna 
barrera física no permeable significativa; 2) el planea-
miento urbanístico ha de admitir el uso comercial con 
carácter dominante o principal en la parcela donde se 
pretende implantar el establecimiento comercial; 3) el 
establecimiento comercial ha de localizarse en parcela 
aislada con acceso principal desde la calle perimetral 
a la trama urbana consolidada. Esta calle ha de dar 
continuidad o complementar la red viaria principal del 
municipio y facilitar la conexión urbana para peato-
nes y bicicletas desde la zona residencial confrontan-
te; y 4) el establecimiento comercial debe estar a una 
distancia inferior a 200 metros, respecto de la entrada 
principal, de una parada de transporte público urbano 
integrado en la red municipal o se ha de prever la ins-
talación de paradas, terminales o estaciones para aten-
der los flujos de público previsibles.

La supresión de esa excepción por el art. 114 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 9/2011 determina «que la 
localización de un establecimiento comercial en Ca-
taluña con una superficie comercial igual o superior a 
800 metros cuadrados será objetivamente más cara, al 
venir obligado a implantarse en la trama urbana con-
solidada en la que el precio del suelo es superior y ob-
viamente si hay suelo disponible dentro de la trama».

d) La segunda parte del epígrafe tercero de la deman-
da se dedica a la normativa básica de contraste. Así, 
se transcribe, de un lado, el art. 6 de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de ordenación del comercio minorista, en 
la redacción dada por el apartado 2 del art. único de 
la Ley 1/2010, que se rubrica «Instalación de estable-
cimientos comerciales», destacando que la instalación 
de establecimientos comerciales no estará, con carác-
ter general, sujeta a régimen de autorización comer-
cial (apartado 1), y que los requisitos a que se sujete 
atenderán conjuntamente a criterios basados en razo-
nes imperiosas de interés general relacionadas con la 
distribución comercial, como la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la ordenación del te-
rritorio y la conservación del patrimonio histórico y 
artístico (apartado 2), y en ningún caso tendrán natu-
raleza económica (apartado 3).

De otro lado, se hace referencia al art. 11 de la citada 
Ley 17/2009, cuyo apartado 1 dispone que «la norma-
tiva reguladora del acceso a una actividad de servicios 
o de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso o 
ejercicio a: a) restricciones cuantitativas o territoria-
les y, concretamente, límites fijados en función de la 
población o de una distancia mínima entre prestado-
res. Los fines económicos, como el de garantizar la 
viabilidad económica de determinados prestadores, no 
podrán invocarse como justificación de restricciones 

cuantitativas o territoriales». Y cuyo apartado 2 pre-
cisa que «no obstante excepcionalmente, se podrá su-
peditar el acceso a una actividad de servicios o a su 
ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos 
del apartado anterior cuando, de conformidad con el 
art. 5 de esta Ley, no sean discriminatorios, estén jus-
tificados por una razón imperiosa de interés general y 
sean proporcionados. En todo caso, la concurrencia de 
estas condiciones deberá ser notificada a la Comisión 
Europea según lo dispuesto en la Disposición adicio-
nal cuarta y deberá estar suficientemente motivada en 
la normativa que establezca tales requisitos».

e) Finalmente, el Abogado del Estado compara ambas 
normativas y concluye que «en definitiva, la legisla-
ción de desarrollo infringe la normativa básica en dos 
aspectos: (i) en la introducción del criterio de la pobla-
ción para condicionar la posibilidad de instalación de 
medianos y grandes establecimientos comerciales y 
de grandes establecimientos comerciales territoriales, 
sin justificar esta limitación ni notificarla a la Comi-
sión Europea, e incorporando con ello un criterio eco-
nómico relacionado con la oferta y la demanda; y (ii) 
en la imposición de restricciones a la implantación de 
establecimientos comerciales fuera de tramas urbanas 
consolidadas en perjuicio de determinados formatos 
comerciales, en concreto, de los medianos y grandes 
establecimientos comerciales, sin que se justifiquen 
tales restricciones en base a razones imperiosas de in-
terés general».

f) La demanda en su último apartado razona que no 
hay duda en que los preceptos estatales de contraste 
son formal y materialmente básicos. Lo primero por-
que son normas con rango de ley que expresamente 
se califican como básicas al amparo, entre otros títu-
los, de la competencia ex art. 149.1.13 CE. Acerca de 
lo segundo, después de resumir la doctrina constitu-
cional sobre el contenido de las bases ex art. 149.1.13 
CE, afirma que «los arts. 10 y 11 Ley 17/2009, y 6.1.2 
y 3 de la Ley de ordenación del comercio minorista, 
que principalmente nos sirven de contraste, son mate-
rialmente básicos y están debidamente amparados en 
las competencias reservadas al Estado por el art. 149.1 
CE, en los apartados 13 y 18. El contenido de estos 
preceptos puede describirse apropiadamente como la 
regulación básica del acceso a la actividad económi-
ca (empresarial, comercial) de servicios. Los estable-
cimientos comerciales que cumplan tales condiciones 
de acceso podrán actuar legítimamente como oferen-
tes en esa actividad de comercio; los que no las satis-
fagan, quedarán excluidos. Una regulación del acceso 
a determinado tipo de actividad económica o mercado 
constituye indiscutiblemente uno de los más importan-
tes criterios de ordenación de un sector económico. De 
una mayor o menor restricción de acceso a tal activi-
dad depende el grado menor o mayor de competen-
cia practicable en el sector considerado. Si el acceso al 
mercado queda sujeto a intervención administrativa, 
es evidente que las piezas fundamentales del régimen 
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de tal intervención administrativa incorporan el crite-
rio global de ordenación del sector, puesto que la ma-
yor o menor restricción de acceso a la actividad eco-
nómica sectorial estará en función de los caracteres y 
régimen de la autorización».

El Abogado del Estado, fuera ya de la lógica que guía 
toda su alegación principal, apunta que «a mayor 
abundamiento, ha de destacarse que el precepto im-
pugnado va asimismo en detrimento de la libertad de 
empresa que la Constitución propugna en su art. 38, 
perjudicando la libre prestación de servicios de distri-
bución comercial y su ejercicio a través de condicionar 
la implantación de los distintos formatos comerciales, 
que debiera realizarse en régimen de libre competen-
cia en el contexto de una economía de mercado garan-
tizando la satisfacción de las necesidades de los con-
sumidores».

2. Mediante providencia de 16 de octubre de 2012, el 
Pleno, a propuesta de la Sección Primera, admitió a 
trámite el referido recurso de inconstitucionalidad y 
acordó dar traslado de la demanda y documentos pre-
sentados, de acuerdo con el art. 34 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Dipu-
tados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobier-
no de Cataluña, al objeto de que puedan personarse en 
el proceso y formular alegaciones. Asimismo, acordó 
tener por invocado por el Presidente del Gobierno el 
art. 161.2 CE, lo que produce la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del precepto impugnado, y publi-
car la incoación del recurso y la suspensión efectuada 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el diario oficial 
de la Comunidad Autónoma.

3. Mediante escrito registrado el día 24 de octubre de 
2012, el Presidente del Congreso de los Diputados so-
licita al Tribunal que se tenga por personada a la Cá-
mara en el recurso de inconstitucionalidad y ofrece su 
colaboración.

4. El Presidente del Senado, en escrito registrado el día 
31 de octubre de 2012, solicita al Tribunal que se tenga 
por personada a la Cámara en el recurso de inconstitu-
cionalidad y ofrece su colaboración.

5. En escrito registrado el día 6 de noviembre de 2012, 
la Letrada del Parlamento de Cataluña, en la represen-
tación que ostenta, solicita del Tribunal que se le tenga 
por personada en el procedimiento y se le conceda una 
prórroga del plazo para presentar sus alegaciones.

6. El Pleno, por providencia de 6 de noviembre de 
2012, acuerda tener por personado a la Letrada del 
Parlamento de Cataluña en representación de dicha 
Cámara y le concede la prórroga solicitada por térmi-
no de ocho días.

7. Mediante escrito registrado el día 14 de noviem-
bre de 2012, la Abogada de la Generalitat de Cataluña 
comparece y formula alegaciones, solicitando la des-
estimación del recurso de inconstitucionalidad, y el le-

vantamiento inmediato de la suspensión acordada al 
amparo del art. 161.2 CE.

Su escrito contiene cinco alegaciones que pueden con-
cretarse del modo siguiente: 

a) En la primera hace un planteamiento general de su 
oposición, que centra en que la modificación de los 
apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009 efec-
tuada por el art. 114 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 9/2011 es sólo parcial, ya que el precepto cuestio-
nado mantiene el régimen general de implantación de 
los establecimientos comerciales tipo mediano, gran-
de y territorial establecido en la redacción original de 
aquéllos, habiéndose limitado dicho art. 114 de la Ley 
9/2011 a introducir dos alteraciones no sustanciales. 
De aquí deriva que la justificación de la restricción re-
gulada en la redacción originaria de esos preceptos, 
que se precisa con detalle en la exposición de motivos 
del Decreto-ley 1/2009, es igualmente aplicable a la 
limitación puntualmente distinta que se prevé en esos 
preceptos en la redacción dada por el art. 114 de la Ley 
9/2011.

b) En la segunda alegación analiza el régimen cons-
titucional de competencias en materia de ordenación 
de los establecimientos comerciales, partiendo de que 
el art. 121.1 EAC atribuye a la Generalitat de Catalu-
ña competencia exclusiva en materia de comercio inte-
rior, mientras que el art. 123 a) EAC le otorga la com-
petencia exclusiva en materia de consumo, en la cual 
se incluye la defensa de los derechos de los consumi-
dores y usuarios.

Ahora bien, sigue diciendo, «la exclusividad de la ci-
tada competencia en materia de comercio interior no 
excluye las competencias estatales concurrentes ex art. 
149.1 CE, de entre las cuales ha destacado, en especial, 
la que le confiere la regla 13 sobre las bases y la coor-
dinación de la planificación general de la actividad 
económica (SSTC 225/1993, de 8 de julio; 228/1993, 
de 9 de julio; 264/1993, de 22 de julio; 284/1993, de 30 
de septiembre; 124/2003, de 19 de junio; y 31/2010, de 
28 de junio),...que constituye un título transversal en 
cuyo seno encuentran cobijo tanto las normas estatales 
que fijen las líneas directrices y los criterios globales 
de la economía o de la ordenación de un sector concre-
to como las acciones o medidas singulares que sean 
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro 
de la ordenación de cada sector (SSTC 95/1986, de 10 
de julio, y 213/1994, de 14 de julio), pero sin que di-
cha competencia estatal pueda extenderse hasta incluir 
cualquier acción de naturaleza económica, siendo pre-
ciso que las medidas que se adopten a su amparo po-
sean una incidencia directa, inmediata y significativa 
sobre la actividad económica general (SSTC 186/1988, 
de 17 de octubre, 133/1997, de 16 de julio) y se corres-
pondan con intereses y fines generales que precisen de 
una actuación unitaria en el conjunto del Estado [por 
todas, STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3 d)], pues en 
otro caso, se vaciaría de contenido una materia y un 
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título competencial más específico (SSTC 76/1991, de 
11 de abril, FJ 4; 112/1995, de 6 de julio; 21/1999, de 
25 de febrero, FJ 5; 95/2002, de 25 de abril, FJ 7)».

Respecto a la materia defensa de los consumidores, re-
cuerda que este Tribunal «ha precisado que constituye 
un concepto de gran amplitud y contornos imprecisos 
(STC 202/1992), por lo que la mencionada atribución 
competencial exclusiva debe entenderse referida a la 
parte de la materia no comprendida en alguno de las 
apartados que el art. 149.1 CE reserva al Estado, de en-
tre los que ha destacado los apartados 1 (condiciones 
básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes constitucionales), 6 (le-
gislación mercantil), 8 (legislación civil), 10 (régimen 
aduanero y comercio exterior), 13 (bases y coordina-
ción de la planificación general de la actividad eco-
nómica), 16 (sanidad) y 29 (seguridad pública) (SSTC 
15/1989, de 26 de enero, y 62/1991, de 22 de marzo)».

Para completar el encuadre competencial, hace refe-
rencia a la normativa comunitaria de la que trae causa 
la legislación estatal básica presuntamente vulnerada 
por el art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011, pues, según argumenta, «si bien el orden de 
distribución de competencias obedece exclusivamente 
a las pautas del Derecho interno, la normativa comu-
nitaria constituye un elemento interpretativo útil, tan-
to para llevar a cabo el encuadramiento material de la 
cuestión, como para determinar el verdadero conteni-
do, finalidad y alcance de las distintas técnicas e ins-
trumentos jurídicos que configuran la regulación ma-
terial controvertida (SSTC 33/2005,de 17 febrero, FJ 3 
in fine y FJ 4; y 134/2011, de 20 julio, FJ 6)».

Afirma, así, que el sistema legal de ordenación de los 
establecimientos comerciales, que hasta entonces se 
apoyaba en criterios económicos, sufrió una profun-
da transformación a raíz de la aprobación de la Direc-
tiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los 
servicios de mercado interior, que, redefiniendo el al-
cance de la libertad de establecimiento y de prestación 
de servicios prevista en el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea (TCE), limitado inicialmente a 
evitar las barreras discriminatorias que obstaculizasen 
la libre circulación interestatal, se propuso facilitar el 
ejercicio de tales libertades mediante la supresión de 
cuantas barreras o trabas, incluso lícitas, rigieran en 
el ámbito interno. Con la referida finalidad, la de la 
Directiva 2006/123/CE ha prohibido expresamente la 
sujeción de las actividades de servicios a cualesquiera 
requisitos, fuera de los determinados por la planifica-
ción, de naturaleza no económica y fundada en razo-
nes imperiosas de interés general (art. 14.5 de la Di-
rectiva).

La transposición al derecho interno de la Directi-
va 2006/123/CE, en lo que interesa, se llevó a cabo a 
través de distintas leyes. El legislador aprobó la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicio y su ejercicio, que es de ca-

rácter horizontal, y la Ley 1/2010, de 1 de marzo, cuyo 
artículo único modificó diversos preceptos de la Ley 
de ordenación del comercio minorista. Por su parte, 
el legislador catalán, incluso antes de la Ley estatal 
1/2010, dictó una norma sectorial de transposición que 
es el Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de or-
denación de equipamientos comerciales de Cataluña.

Termina esta referencia al derecho y jurisprudencia 
comunitaria recordando que la STJUE de 24 de mar-
zo de 2011 (asunto C-400/08), que analizó el régimen 
de instalación de establecimientos comerciales regu-
lado por la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2005, 
que contenía similares restricciones cuantitativa y te-
rritoriales a las previstas en el precepto impugnado, 
reconoció en su apartado 80 que «las restricciones re-
lativas al emplazamiento y al tamaño de los grandes 
establecimientos comerciales parecen medios adecua-
dos para alcanzar los objetivos de ordenación del te-
rritorio y de protección del medio ambiente invocados 
por el Reino de España», si bien declaró que hubo in-
cumplimiento del art. 43 TCE porque dicha normativa 
contemplaba requisitos adicionales de contenido eco-
nómico. Y ante el requerimiento de la Comisión Euro-
pea para el cumplimiento de dicha Sentencia, se le co-
municó que no procedía adoptar medidas adicionales 
dado que los preceptos declarados contrarios al Dere-
cho comunitario ya habían sido modificados o dero-
gados, antes incluso de dictarse la Sentencia, con la 
finalidad de adaptar el Derecho interno a la Directiva 
2006/123/CE, de forma que la normativa a la sazón vi-
gente en España y en Cataluña era enteramente respe-
tuosa con la libertad de establecimiento consagrada en 
el art. 49 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea (anterior art. 43 TCE).

Como colofón a esta segunda alegación, la Abogada 
de la Generalitat de Cataluña destaca «que él régimen 
general de localización de los establecimientos comer-
ciales establecido en el art. 9 del Decreto-ley 1/2009, 
antes de su modificación por el citado art. 114 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011 que, como he-
mos indicado y precisaremos posteriormente con ma-
yor detalle es substancialmente idéntico al resultante 
de la modificación operada por el mencionado art. 114 
de la Ley 9/2011, fue considerado en su momento con-
forme a la de la Directiva 2006/123/CE y a la legisla-
ción básica estatal que la transpuso por parte de las 
autoridades ministeriales competentes en materia de 
comercio ... en el informe del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de 31 de mayo de 2011».

c) El argumento de la alegación tercera es que las mo-
dificaciones que el art. 114 de la Ley 9/2011 introduce 
en los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009 
son puntuales, de modo que las razones que señalaba 
la exposición de motivos de éste para justificar el lími-
te que imponía son igualmente predicables de la nue-
va regulación. Afirma, así, que «debe admitirse que el 
Preámbulo de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, no 
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contiene una justificación específica sobre la modifica-
ción de los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto-
ley 1/2009, de 22 de diciembre, debido, sin duda al he-
cho de que fue incorporada mediante una enmienda, 
en el transcurso de su tramitación parlamentaria. Ello 
no obstante, no es difícil deducir que la supresión de 
las excepciones a la ubicación de los establecimien-
tos comerciales medianos, grandes y territoriales en 
las tramas urbanas consolidadas tuvo como finalidad 
evitar que la implantación de tales establecimientos en 
colindancia con las tramas urbanas consolidadas tu-
viera efectos urbanísticos indeseables».

Y aludiendo a la exposición de motivos del Decreto-ley 
1/2009, de 22 de diciembre, razona a) que «mediante 
el requisito de localización en función del tamaño po-
blacional de los municipios, el Decreto-ley 1/2009 tra-
ta de establecer una correlación entre la magnitud de 
los establecimientos y la capacidad de cada territorio 
para incorporarlos en términos de sostenibilidad, ya 
que mediante dicha correlación se asegura que los es-
tablecimientos comerciales de fuerte impacto territo-
rial se ubiquen en los territorios gestionados por las 
Administraciones locales con mayor desarrollo urba-
no y por ello, capaces de integrarlos en su propia tra-
ma urbana, manteniendo de esa forma el equilibrio y 
la cohesión del respectivo medio urbano, que son, a su 
vez, las corporaciones locales que poseen mayores re-
cursos económicos y técnicos y, en consecuencia, pue-
den ofrecer los servicios de transporte colectivo y de 
gestión de residuos, precisos para minimizar los im-
pactos ambientales negativos que inevitablemente ge-
nera la implantación de estos establecimientos comer-
ciales de gran dimensión»; b) «el Decreto-ley 1/2009 
extiende las tramas urbanas consolidadas a la mayor 
parte de los terrenos clasificados por el planeamiento 
urbanístico como suelo urbano y urbanizable de uso 
residencial y, por tanto, admite la implantación de los 
establecimientos comerciales [tipo mediano, grande y 
territorial], tanto en la ciudad consolidada, como en 
los ámbitos de nuevo desarrollo urbano. Mediante di-
cha localización en los ámbitos urbanos residenciales 
el Decreto-ley 1/2009 contribuye a los objetivos de un 
desarrollo territorial y urbano sostenible ya que favo-
rece la ciudad compacta, en la que los usos residencia-
les se mezclan con los usos comerciales, reduce la mo-
vilidad y el uso del transporte privado de alto efecto 
contaminante, y evita el consumo de suelo externo a la 
ciudad, lo que redunda en la preservación del paisaje y 
del entorno rural».

d) La alegación cuarta analiza la regulación básica es-
tatal en términos análogos a cómo lo hizo el Abogado 
del Estado en la demanda.

e) En la alegación quinta y última la Abogada de la 
Generalitat de Cataluña concluye que si se compara 
la regulación catalana recurrida y la legislación esta-
tal básica no se advierte ninguna incompatibilidad in-
salvable, aportando al efecto las siguientes razones: 

a) que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
[en la citada STJUE 24 de marzo de 2011] ha consi-
derado que las restricciones relativas a la ubicación y 
tamaño de los establecimientos comerciales son me-
dios adecuados para alcanzar objetivos de ordenación 
del territorio y protección del medio ambiente»; b) 
que los criterios de localización de los establecimien-
tos comerciales establecidos en los preceptos impug-
nados están basados en razones imperiosas de inte-
rés general,«como ya se ha expuesto en la Alegación 
TERCERA (sic) del presente escrito», a la que se re-
mite para no reiterarse; c) que dichos criterios no son 
discriminatorios porque son «aplicables por igual a to-
dos los operadores y agentes comerciales, con inde-
pendencia de su nacionalidad u otras condiciones rela-
cionadas con sus características físicas o jurídicas»; d) 
que dichos criterios de localización son proporciona-
dos, pues los «objetivos urbanísticos, ambientales y de 
defensa de los consumidores no se conseguirían con 
otro tipo de medidas menos restrictivas»; e) que esas 
condiciones de ubicación no encubren un requisito de 
carácter económico y en absoluto pretenden ser un 
mecanismos de encaje entre la oferta y la demanda co-
mercial sino que como ya se ha dicho reiteradamente, 
constituyen criterios destinados a satisfacer objetivos 
de carácter urbanístico, medioambiental y de defensa 
de los derechos de los consumidores, que constituyen 
razones imperiosas de interés general»; y f) que los 
requisitos de localización de los establecimientos co-
merciales tipo mediano, grande y territorial, estable-
cidas en los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, análogos a los previstos en la precedente Ley 
18/2005, ya fueron evaluadas en el marco del proce-
so de evaluación de la conformidad de la legislación 
anterior a la Directiva 2006/123/CE promovido por la 
Comisión Europea, remitiéndose en cuanto al detalle a 
lo argumentado en la alegación segunda.

8. El día 23 de noviembre de 2012 se registra en el Tri-
bunal el escrito de alegaciones presentado por la Le-
trada del Parlamento de Cataluña en representación de 
dicha Cámara, solicitando la desestimación del recurso 
de inconstitucionalidad y el levantamiento inmediato 
de la suspensión acordada al amparo del art. 161.2 CE.

Su escrito se estructura en tres alegaciones que resu-
midamente se concretan del modo siguiente: 

a) La primera de ellas, bajo el título «Alcance y deli-
mitación del objeto del recurso interpuesto», expone 
el contexto jurídico-normativo del precepto recurrido 
(art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, 
de 29 de diciembre), su contenido concreto y la razo-
nes de impugnación, y lo hace en términos análogos 
a como previamente lo habían planteado el Abogado 
del Estado y la Abogada de la Generalitat de Cataluña.

b) En la segunda alegación, que está destinada a razo-
nar la cobertura competencial del art. 114 de la Ley 
9/2011, la Letrada del Parlamento de Cataluña mani-
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fiesta que este precepto «se enmarca principalmente 
dentro del art. 121.1.letra d) EAC, que establece las 
competencias exclusivasde la Generalidad en materia 
de comercio» y sostiene que «debe rechazarse ad limi-
ne la afirmación manifestada en el primer fundamento 
jurídico del escrito de interposición del recurso de in-
constitucionalidad, en el sentido de que una competen-
cia material plena asumida estatutariamente como lo 
es el art. 121.1 letra d) del Estatuto pueda incidir de al-
gún modo en las competencias del Estado ex art 149.1 
CE, de modo que este temor manifestado en reiteradas 
ocasiones a lo largo del escrito de interposición del re-
curso es totalmente inoportuno e infundado, toda vez 
que, lo que hace es dejar entrever que existe un con-
flicto o una duda de constitucionalidad sobre los pro-
pios preceptos del Estatuto de Autonomía ... que no 
han sufrido ninguna tacha de inconstitucionalidad por 
parte de este Tribunal».

Aduce, dentro de esa misma alegación, que la norma 
recurrida encuentra amparo también en los arts. 113 y 
189 EAC, y así dice expresamente que «debe concluir-
se, ya que sobre ello nada dice la parte recurrente en 
su escrito de interposición del recurso, que el art. 114 
de la Ley 9/2011encuentra su fundamento por un lado, 
en la competencias exclusivas del art. 121.1 letra d), en 
materia de ordenación de equipamientos comerciales 
y por otro, en las competencias establecidas en el art. 
113 EAC y reiteradas en el art. 189 EAC, sobre la com-
petencia de la Generalidad para adoptar la legislación 
de desarrollo a partir de las normas europeas, precep-
tos que constituyen el título habilitante para aprobar 
la referida norma, objeto de la presente impugnación. 
Debe destacarse que en el ámbito de Cataluña, el Go-
bierno de la Generalidad fue el primero en transponer 
en sentido substantivo y material la Directiva de Ser-
vicios en materia de libertad de establecimiento de los 
operadores, y concretamente, en la materia específica 
de ordenación de los equipamientos comerciales me-
diante la aprobación del Decreto-ley catalán 1/2009, 
toda vez que el Estado se limitó a llevar a cabo una 
transposición formal de la referida Directiva al apro-
bar la Ley estatal 17/2009».

Y termina esta segunda alegación arguyendo que «sor-
prende la invocación del art. 38 CE en términos tan 
excesivamente generales y sin articular ninguna argu-
mentación concreta que determine con más detalle el 
alcance de la inconstitucionalidad invocada», añadien-
do respecto del mismo tema que el Tribunal Constitu-
cional «ha confirmado que la libertad de empresa no 
debe entenderse en términos absolutos, pues no ampa-
ra el derecho a acometer cualquier empresa, sino como 
“el derecho a iniciar y sostener en libertad la actividad 
empresarial” cuyo ejercicio está disciplinado por nor-
mas de muy distinto orden como “las normas sobre 
ordenación del mercado y de la actividad económica 
general” (STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 3)».

c) En la tercera alegación la Letrada del Parlamento de 
Cataluña expone que, a su juicio, el art. 114 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 9/2011 respeta las previ-
siones de la Ley 17/2009. Parte de que su art. 5, bajo 
la rúbrica «Regímenes de autorización», establece que 
«la normativa reguladora del acceso a una actividad 
de servicios o del ejercicio de la misma no podrá im-
poner a los prestadores un régimen de autorización, 
salvo excepcionalmente y siempre que concurran las 
siguientes condiciones, que habrán de motivarse sufi-
cientemente en la ley que establezca dicho régimen».

Y a continuación analiza una por una las condiciones 
exigidas para aplicar la excepción a la regla general 
que significa el art. 114 de la Ley 9/2011. En cuanto 
a la primera, afirma «que el precepto impugnado no 
resulta discriminatorio en el sentido apuntado por el 
art. 5 de la Ley estatal 17/2009, toda vez que el mismo 
afecta a todos los operadores que quieran llevar a cabo 
la implantación [de un establecimiento comercial me-
diano, grande o territorial], en los municipios de más 
de 5.000 o 50.000 habitantes o asimilables o que sean 
capital de comarca sin que haya distinción de ningún 
tipo, ni por motivos de nacionalidad, por ubicación de 
la sede social de la empresa en cuestión, ni por la con-
currencia del resto de supuestos prohibidos en el refe-
rido artículo».

Respecto a si el régimen de instalación de estableci-
mientos comerciales que prevé el art. 114 de la Ley 
9/2011 responde a una razón imperiosa de interés ge-
neral hace dos apuntes: a’) «existe una contradicción 
entre el art. 4.8 de la Directiva y el art. 3.11 de la Ley 
del Estado 17/2009, de modo que se podrían plantear 
serias dudas sobre el hecho de que el Estado español 
haya podido incumplir con las obligaciones que le in-
cumben, en virtud del art. 43 TCE al limitar innece-
sariamente y, de forma injustificada, la “noción impe-
riosa de interés general”. En este sentido, debe hacerse 
mención que la Directiva de Servicios establece la 
misma definición en el art. 4.8, pero contrariamente 
a lo que efectúa la Ley estatal 17/2009 anteriormente 
reproducida, no hace mención al carácter limitado de 
las razones que pueden originar una razón imperiosa 
de interés general, sino que tal y como se desprende 
de la lectura del Considerando 40 de la referida Direc-
tiva, deja abierta la posibilidad de que el Tribunal de 
Justicia pueda añadir en un futuro cualquier otra razón 
de análoga significación»; b’) «el mismo art. 4.2 del 
Decreto-ley catalán 1/2009 incluido en el Título Pre-
liminar del mismo, y que se integra en la parte dispo-
sitiva directiva de la norma (no la propiamente regula-
dora) establece cuáles son los objetivos principales a 
perseguir con las disposiciones reguladoras del empla-
zamiento de los equipamientos comerciales. De este 
modo, el propio precepto establece de forma justifica-
da que de lo que se trata es de conseguir el logro de los 
objetivos siguientes: el favorecimiento de la cohesión 
social entendida junto con los elementos de la cohe-
sión ecológica económica e institucional para conse-
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guir un crecimiento sostenible de los núcleos urbanos; 
la consecución del equilibrio territorial que garantice 
el acceso de todos los ciudadanos a la red de servi-
cios comerciales, la reducción de la movilidad para 
evitar desplazamientos innecesarios y el incremento 
de la contaminación atmosférica; el aseguramiento de 
la protección de los entornos incluidos los agrorura-
les y del medio ambiente urbano, rural y natural, re-
duciendo al máximo el impacto de las implantaciones 
sobre el territorio y la preservación del suelo agrario, 
del patrimonio histórico-artístico y del paisaje de Ca-
taluña»; c’) Argumenta, en tercer lugar, que el régimen 
impugnado cumple la exigencia de proporcionalidad 
en la medida que, en su opinión, «no se puede conse-
guir un desarrollo urbano sostenible, ni un equilibrio 
territorial, ni la potenciación de un modelo de ciudad 
compacta, sin una regulación que exija ex antea la im-
plantación de los establecimientos comerciales [de las 
categorías mediana, grande y territorial]».

De otro lado, el art. 11.2 de la Ley 17/2009 impone 
que los requisitos de carácter cuantitativo o territorial 
se notifiquen previamente a la Comisión Europea y se 
justifiquen suficientemente en la ley que los adoptes. 
Respecto de lo primero, la Letrada del Parlamento de 
Cataluña sostiene que «la Comisión Europea fue in-
formada del Decreto-ley catalán 1/2009 en el marco 
del asunto C-400/08 seguido contra el Reino de Espa-
ña por incumplimiento interpuesto con arreglo al art. 
226 TCE, el 16 de septiembre de 2008, concretamen-
te, en la fase de ejecución de la sentencia que se dic-
tó el pasado 24 de marzo de 2011». Y en cuanto a lo 
segundo, apunta «que tanto la exposición de motivos, 
como la propia parte dispositiva directiva del Decreto-
ley catalán 1/2009 exponen ampliamente cuáles son 
las razones y qué objetivos persiguen las condiciones 
que en él se contienen a los efectos de evitar una posi-
ble implantación ilimitada e indiscriminada de los es-
tablecimientos comerciales de gran formato».

En fin, mantiene la Letrada del Parlamento de Catalu-
ña que el art. 114 de la Ley 9/2011 también respeta lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 6 de la Ley de 
ordenación del comercio minorista. Cumple a su jui-
cio con la prohibición de imponer requisitos de índole 
económica (art. 6.3) porque «en ningún precepto del 
Decreto-ley catalán se incluye una prueba de valora-
ción económica prohibida por el art. 14.5 de la Directi-
va de Servicios, por el art. 10 de la Ley estatal 17/2009 
y por el art. 6.3 de la Ley de ordenación del comercio 
minorista a la que acabamos de hacer referencia». Y se 
acoge plenamente al art. 6.2 de esta misma Ley, que 
implementa la noción de «razón imperiosa de interés 
general» establecida anteriormente en el art. 11.2 de la 
Ley estatal 17/2009, porque «como ya hemos acredi-
tado anteriormente, la regulación del emplazamiento 
territorial [de los establecimientos comerciales media-
nos, grandes y territoriales] en determinadas zonas de 
los municipios responde a razones imperiosas de in-
terés general que nada tienen que ver con razones de 

índole económica afectadas, sino que se fundamentan 
única y exclusivamente en las necesidades derivadas 
de la planificación territorial y urbanística, en su inci-
dencia sobre la movilidad, el medio ambiente y el pa-
trimonio histórico-artístico».

9. Solicitado por la representación de la Generalitat 
de Cataluña y del Parlamento de Cataluña el levanta-
miento anticipado de la suspensión del precepto im-
pugnado, el Tribunal, tras oír a las partes, acordó en el 
ATC 10/2013, de 15 de enero, levantar la suspensión 
de la vigencia del precepto legal recurrido.

10. Por providencia de 19 de noviembre de 2013 se se-
ñaló para deliberación y votación de la presente Sen-
tencia el día 21 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El Presidente del Gobierno, a través del Abogado 
del Estado, interpone el presente recurso de inconsti-
tucionalidad contra el art. 114 de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, de promo-
ción de la actividad económica de Cataluña, por el que 
se modifican los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-
ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los 
equipamientos comerciales.

La inconstitucionalidad reside, a su juicio, en que la 
norma recurrida no se ajusta a lo dispuesto en el art. 11 
de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio, y en los apartados 1, 2 
y 3 del art. 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de or-
denación del comercio minorista, según la redacción 
dada por el apartado segundo del art. único de la Ley 
1/2010, de 1 de marzo, disposiciones todas ellas que, 
según alega el Abogado del Estado en la representa-
ción que ostenta, son normas básicas dictadas por el 
Estado en ejercicio legítimo de su competencia sobre 
las bases y la planificación general de la actividad eco-
nómica (art. 149.1.13 CE).

Se trataría, en su opinión, de una inconstitucionalidad 
mediata, por lo que, en los términos reseñados en los 
antecedentes, sostiene, de un lado, el carácter formal y 
materialmente básico de los preceptos legales de con-
traste y, de otro, que la contradicción con ellos de la 
disposición autonómica impugnada es insalvable, pues 
ésta proscribe que la implantación de ciertos formatos 
de establecimiento comercial se haga fuera de la tra-
ma urbana consolidada de los municipios que superen 
una cierta población «con el fin de potenciar el comer-
cio interior y el mercado de trabajo», cuando aquéllos 
prohíben que el acceso a los servicios en general, y en 
especial al de distribución comercial, se condicione a 
requisitos cuantitativos o territoriales que no obedez-
can a una razón imperiosa de interés general, no pu-
diéndose invocar fines económicos como justificación 
de tales restricciones.
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A mayor abundamiento, el Abogado del Estado des-
taca que la norma recurrida incide asimismo en la li-
bertad de empresa ex art. 38 CE, perjudicando la libre 
prestación de servicios de distribución comercial al 
condicionar la implantación de los distintos formatos, 
que debiera realizarse en régimen de libre competen-
cia en el contexto de una economía de mercado.

La Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cata-
luña se oponen a la impugnación, con el detalle ex-
puesto en los antecedentes, en virtud de los siguientes 
argumentos: a) que el precepto impugnado desarrolla 
directamente la Directiva 2006/123/CE, de 12 de di-
ciembre, relativa a los servicios de mercado interior, 
lo que resulta amparado por el art. 189 de la Ley Or-
gánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC); b) que 
la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE no excluye 
la que corresponde a Cataluña en materia de ordena-
ción administrativa de la actividad comercial (art. 121 
EAC), que incluye «la clasificación y la planificación 
territorial de los equipamientos comerciales y la regu-
lación de los requisitos y del régimen de instalación, 
ampliación y cambio de actividad de los estableci-
mientos»; c) que el precepto impugnado es conforme 
con las normas estatales que en la demanda se seña-
lan de contraste, pues éstas no imponen la prohibición 
absoluta de sujetar la apertura de establecimientos de 
distribución comercial a requisitos cuantitativos o te-
rritoriales, sino que admiten tal sujeción cuando per-
siga alguna razón imperiosa de interés general, como 
ocurre en este caso con las finalidades ambientales, 
urbanísticas y de ordenación del territorio a que obe-
decen las condiciones señaladas; d) que la invocación 
de la libertad de empresa ni siquiera puede ser consi-
derada porque, aparte de constar en términos excesi-
vamente generales, dicha libertad no es ilimitada sino 
que se ejerce en el marco de la normativa que regula la 
actividad económica.

2. Dado que la demanda suscita ante este Tribunal 
un supuesto de lo que en nuestra doctrina se denomi-
na inconstitucionalidad mediata o indirecta (SSTC 
166/2002, de 18 de septiembre, FJ 3; 18/2011, de 3 
marzo, FJ 17; y 148/2011, de 28 septiembre, FJ 3), «pa-
ra que dicha vulneración exista será necesario que ... 
concurran dos circunstancias: que la norma estatal in-
fringida por la Ley autonómica sea, en sentido mate-
rial y formal, una norma básica y, por tanto, dictada 
legítimamente al amparo del correspondiente título 
competencial que la Constitución haya reservado al 
Estado; así como, en segundo lugar, que la contradic-
ción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea 
efectiva e insalvable por vía interpretativa» (por todas, 
STC 4/2013, de 17 de enero, FJ 3).

Por ello, el análisis del fondo de la cuestión exige en 
primer lugar resolver si las normas legales de contras-
te señaladas en la demanda han sido dictadas en ejer-
cicio legítimo de una competencia estatal. En este con-

texto el Parlamento de Cataluña formula una primera 
objeción consistente en que no solo el Estado puede 
realizar la transposición de la normativa europea, si-
no que también puede hacerlo la Generalitat cuando 
la transposición se inscriba en competencias materia-
les que haya asumido estatutariamente. En este caso 
considera que la Directiva 2006/123/CE contiene los 
elementos básicos que rigen el acceso a las activida-
des de servicio y su ejercicio, entre ellas a la actividad 
de distribución comercial, de modo que el resto de la 
ordenación administrativa de dicha actividad incum-
be a Cataluña en virtud de la competencia prevista en 
el art. 121.1 d) EAC, con lo que no queda espacio pa-
ra una intervención normativa intermedia como la que 
materializa el Estado mediante los preceptos de con-
traste en que se basa la demanda. Y cita en apoyo de 
su planteamiento el art. 198.3 EAC según el que «en el 
caso de que la Unión Europea establezca una legisla-
ción que sustituya a la normativa básica del Estado, la 
Generalitat puede adoptar la legislación de desarrollo 
a partir de las normas europeas».

Sobre el alcance de este precepto ya nos hemos pro-
nunciado expresamente en la STC 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 123, señalando que «[d]e acuerdo con una 
reiterada y conocida doctrina constitucional (STC 
148/1998, de 2 de julio, FJ 4), no existe razón algu-
na para objetar que la Comunidad Autónoma ejecu-
te el Derecho de la Unión Europea en el ámbito de 
sus competencias, tal como dispone con carácter ge-
neral el art. 189.1 EAC, y, en consecuencia, tampoco, 
en principio, para que pueda adoptar, cuando ello sea 
posible, legislación de desarrollo a partir de una legis-
lación europea que sustituya a la normativa básica del 
Estado en una materia. Ahora bien, una concepción 
constitucionalmente adecuada del precepto implica 
siempre la salvaguarda de la competencia básica del 
Estado en su caso concernida, que no resulta despla-
zada ni eliminada por la normativa europea, de modo 
que el Estado puede dictar futuras normas básicas en 
el ejercicio de una competencia constitucionalmente 
reservada, pues, como señala el Abogado del Estado, 
la sustitución de unas bases por el Derecho europeo 
no modifica constitutivamente la competencia consti-
tucional estatal de emanación de bases».

Por tanto, conforme a la doctrina constitucional ex-
puesta, los preceptos estatales de contraste serán acor-
des con el reparto constitucional de competencias, y 
por ello podrá realizarse a partir de ellos un juicio de 
constitucionalidad mediata, siempre que resulten am-
parados por la competencia del Estado sobre las bases 
y planificación de la economía (art. 149.1.13 CE), en la 
medida que esta competencia, según la doctrina cons-
titucional transcrita, no resulta desplazada ni elimina-
da por la normativa europea.

En conclusión, esta primera objeción no es suficiente 
para negar que las normas legales del Estado señala-
das en la demanda como preceptos de contraste tengan 
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virtualidad para fundar un juicio de constitucionali-
dad mediata o indirecta, trasladándose la cuestión a si 
dichas normas constituyen un ejercicio legítimo de la 
competencia estatal ex art. 149.1.13 CE, asunto sobre 
el que se resuelve en el siguiente fundamento jurídico.

3. Sobre este punto, coinciden todas las partes en que 
los preceptos del bloque de la constitucionalidad que 
entran en juego para decidir sobre el encuadramiento 
competencial de la cuestión litigiosa son, de un lado, 
el art. 149.1.13 CE que atribuye competencia al Estado 
para establecer las bases de la planificación económi-
ca y, de otro, el art. 121.1 EAC según el cual Cataluña 
asume competencia exclusiva en materia de comercio 
interior, y en particular, en virtud de su apartado d), 
sobre «la clasificación y la planificación territorial de 
los equipamientos comerciales y la regulación de los 
requisitos y del régimen de instalación, ampliación y 
cambio de actividad de los establecimientos».

El Parlamento de Cataluña, sin embargo, objeta que 
«debe rechazarse a limine... que una competencia 
material plena asumida estatutariamente como lo es 
el art. 121.1 letra d) del Estatuto pueda incidir de al-
gún modo en las competencias del Estado ex art. 149.1 
CE, y que tal planteamiento lo que hace es dejar en-
trever que existe un conflicto o una duda de constitu-
cionalidad sobre los propios preceptos del Estatuto de 
Autonomía, los cuales como ya hemos afirmado an-
teriormente, no han sufrido ninguna tacha de inconsti-
tucionalidad por parte de este Tribunal».

Este Tribunal ya ha resuelto con carácter general sobre 
la relación entre las competencias autonómicas asumi-
das como exclusivas y las competencias estatales, de-
clarando que «[d]el art. 149.1 CE resulta que la atribu-
ción por el Estatuto a la Generalitat de competencias 
exclusivas sobre una materia en los términos del art. 
110 EAC no puede afectar a las competencias (o po-
testades o funciones dentro de las mismas) sobre las 
materias o submaterias reservadas al Estado (ya he-
mos dicho que la exclusividad de una competencia no 
es siempre coextensa con una materia), que se proyec-
tarán, cuando corresponda, sobre dichas competen-
cias exclusivas autonómicas con el alcance que les ha-
ya otorgado el legislador estatal con plena libertad de 
configuración, sin necesidad de que el Estatuto incluya 
cláusulas de salvaguardia de las competencias estata-
les». (STC 31/2010, 28 de junio, FJ 64).

Más en concreto, en lo relativo a la materia comercio 
interior atribuida como competencia exclusiva a Ca-
taluña por el art. 121.1 EAC, en la STC 170/2012, de 
4 de octubre, que resuelve un recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generali-
tat de Cataluña en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas 
vigentes de intensificación de la competencia en mer-
cados de bienes y servicios, se afirma que «de esta for-
ma, a los efectos que ahora interesan resulta que las 
competencias autonómicas en materia de comercio in-

terior tienen como límite las competencias del Estado, 
entre ellas evidentemente a las dos a los que nos veni-
mos refiriendo» (FJ 8), que eran las competencias del 
Estado ex art. 149.1.13 y 149.1.25 CE. Esta doctrina se 
había fijado en términos análogos en la STC 31/2010, 
28 de junio, FJ 68, y, si bien que referida a otras co-
munidades autónomas, en la SSTC 140/2011, de 14 de 
septiembre, FJ 2, y 26/2012, de 1 de marzo, FJ 3.

4. Dentro de esta primera parte del enjuiciamiento 
de la inconstitucionalidad mediata alegada por el re-
currente, procede verificar si la legislación básica de 
contraste constituye ejercicio legítimo de la competen-
cia estatal sobre las bases de la ordenación de la eco-
nomía. Las normas estatales a tener en cuenta en este 
caso son el art. 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de ordenación del comercio minorista, en la redacción 
dada al mismo por el apartado segundo del art. único 
de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, y los apartados 1 a) 
y 2 del art. 11 de la Ley 17/2009 y para examinar tal 
cuestión analizamos el contenido de tales preceptos.

El primero de esos preceptos dispone lo siguiente: 

«Artículo 6. Instalación de establecimientos comer-
ciales.

1. Con carácter general, la instalación de estableci-
mientos comerciales no estará sujeta a régimen de au-
torización comercial.

No obstante lo anterior, la instalación de estableci-
mientos comerciales podrá quedar sometida a una 
autorización que se concederá por tiempo indefinido 
cuando, una vez aplicados el juicio de proporcionali-
dad, según lo establecido en el artículo 5 c) de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y el prin-
cipio de no discriminación, de manera clara e inequí-
voca concurran razones imperiosas de interés general 
relacionadas con la distribución comercial, de acuerdo 
con lo que se establece en el siguiente apartado y así 
se motive suficientemente en la ley que establezca di-
cho régimen.

En ningún caso constituyen razones imperiosas de in-
terés general válidas para la imposición de un régimen 
de autorización las razones de índole económica, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de este ar-
tículo.

2. Los requisitos que se establezcan para la instala-
ción de establecimientos comerciales atenderán con-
juntamente a criterios basados en razones imperiosas 
de interés general relacionadas con la distribución co-
mercial, como la protección del medio ambiente y del 
entorno urbano, la ordenación del territorio y la con-
servación del patrimonio histórico y artístico.

En todo caso los requisitos, y en su caso los criterios 
de concesión de la autorización, deberán ser propor-
cionados, no discriminatorios, claros e inequívocos, 
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objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, 
transparentes y accesibles.

3. En ningún caso podrán establecerse requisitos de 
naturaleza económica que supediten la concesión de 
la autorización a la prueba de la existencia de una ne-
cesidad económica o de una demanda en el mercado, 
a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 
reales, de la actividad o a que se haga una apreciación 
de si la actividad se ajusta a los objetivos de progra-
mación económica fijados por la autoridad competente 
o a que se comercialicen productos o servicios de un 
tipo o procedencia determinada. Las razones imperio-
sas de interés general que se invoquen no podrán en-
cubrir requisitos de planificación económica.

Adicionalmente, la instalación de establecimientos co-
merciales deberá respetar lo establecido en los artícu-
los 10 y 11 de la ley 17/2009, de 23 de noviembre, so-
bre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.»

Por su parte, el segundo de ellos establece lo siguiente: 

«Artículo 11. Requisitos de aplicación excepcional su-
jetos a evaluación previa.

1. La normativa reguladora del acceso a una actividad 
de servicios o de su ejercicio no deberá supeditar di-
cho acceso o ejercicio a: a) Restricciones cuantitativas 
o territoriales y, concretamente, límites fijados en fun-
ción de la población o de una distancia mínima entre 
prestadores. Los fines económicos, como el de garan-
tizar la viabilidad económica de determinados presta-
dores, no podrán invocarse como justificación de res-
tricciones cuantitativas o territoriales.

2. No obstante excepcionalmente, se podrá supeditar 
el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio 
al cumplimiento de alguno de los requisitos del apar-
tado anterior cuando, de conformidad con el artículo 5 
de esta Ley, no sean discriminatorios, estén justifica-
dos por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados.

En todo caso, la concurrencia de estas condiciones de-
berá ser notificada a la Comisión Europea según lo 
dispuesto en la Disposición adicional cuarta y deberá 
estar suficientemente motivada en la normativa que es-
tablezca tales requisitos.»

Esta precisa cuestión, que se concreta en determinar 
si los referidos preceptos estatales son formal y ma-
terialmente básicos, ya fue examinada por la STC 
26/2012, de 1 de marzo, en la que se decidió acerca 
de la impugnación del art. 14.1 de la Ley 11/2001, de 
15 de junio, de ordenación de la actividad comercial 
en las Illes Balears, que condiciona la apertura de es-
tablecimientos comerciales dependiendo de su tama-
ño y de la población del municipio. Se trataba de de-
terminar si dicho régimen de implantación comercial 
era conforme con la legislación básica que el Estado, 
en materia de régimen de acceso a las actividades de 

servicio y en especial a las actividades de distribución 
comercial, había dictado en ejercicio de la competen-
cia sobre las bases de la ordenación de la economía 
(art. 149.1.13 CE) y que consistía en el art. 6 de la Ley 
de ordenación del comercio minorista, en la redacción 
dada al mismo por el apartado segundo del art. único 
de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, y en los arts. 5 y 11.1 
a) de la Ley 17/2009.

Dichas normas estatales, son las mismas que se seña-
lan como legislación básica de contraste en la deman-
da de este proceso constitucional, por lo que es posible 
trasladar aquí la conclusión allí alcanzada y que ya se 
resolvió en dicha STC 26/2012, FJ 5, al subrayar que 
«[n]inguna duda cabe de que las normas que se han ex-
puesto tienen carácter básico desde un punto de vista 
formal pues ya hemos indicado que como tales se pro-
claman en la Ley de ordenación del comercio mino-
rista y en la Ley 17/2009 mientras que, desde la pers-
pectiva material, pueden ser consideradas previsiones 
básicas en materia económica en cuanto que prevén 
un marco más flexible y transparente para el acceso y 
ejercicio de las actividades de servicios, estableciendo 
que deben de eliminarse todos aquellos regímenes de 
autorización que no estén justificados por una razón 
imperiosa de interés general a fin de asegurar que los 
controles administrativos previos para el ejercicio de 
una actividad, en este caso la comercial, no constitu-
yan obstáculos indebidos para el acceso al mercado. 
El Estado puede legítimamente perseguir estos obje-
tivos al amparo de sus competencias, en particular la 
relativa a la ordenación general de la economía ex art. 
149.1.13 CE».

5. Sentado el carácter básico de las normas estatales, 
debemos concluir que constituyen un ejercicio legíti-
mo de la competencia atribuida al Estado por el art. 
149.1.13 CE y, en su virtud, desplazan la competen-
cia autonómica exclusiva en materia de comercio inte-
rior, lo que conlleva que la disposición autonómica im-
pugnada sólo será constitucional en la medida que sea 
compatible con dicha legislación básica estatal.

Por ello, procede comparar las normas estatales con 
la disposición autonómica impugnada para determi-
nar su compatibilidad o incompatibilidad y resolver su 
constitucionalidad.

A estos efectos hay que analizar el contenido norma-
tivo del art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la activi-
dad económica de Cataluña, para lo cual, teniendo en 
cuenta las alegaciones de la Generalitat y del Parla-
mento de Cataluña, se hace necesario encuadrarlo en 
su contexto, incluyendo en él la referencia necesaria 
al Derecho y jurisprudencia comunitaria, pues «pres-
tar atención a como se ha configurado una institución 
por la normativa comunitaria “puede ser no sólo útil, 
sino incluso obligado para aplicar correctamente sobre 
ella el esquema interno de distribución competencial” 
(STC 13/1998, de 22 de enero, FJ 3)» (STC 134/2011, 
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de 20 de julio, FJ 7) y para ello procedemos al análi-
sis de toda la evolución normativa concretada en las 
siguientes etapas: 

1.ª) Antes de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de di-
ciembre, relativa a los servicios de mercado interior, la 
regulación de la instalación de grandes establecimien-
tos comerciales se contenía en la redacción originaria 
del art. 6 de la Ley de ordenación del comercio mi-
norista, desarrollada en Cataluña por la Ley 18/2005, 
de 27 de diciembre, y por los Decretos 378/2006 y 
379/2006, ambos de 10 de octubre. Esta normativa su-
peditaba dicha implantación a una licencia comercial 
que se otorgaba en virtud de criterios económicos y 
comerciales, así como sobre la base de una planifica-
ción territorial de los establecimientos comerciales ba-
sada en la oferta comercial existente y en la demanda 
de los consumidores. Fue contra esta normativa contra 
la que la Comisión Europea promovió recurso por in-
cumplimiento que se tramitó ante el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea como asunto C-400/08, reca-
yendo Sentencia de 24 de marzo de 2011, que declaró 
el incumplimiento del Reino de España porque el ré-
gimen concreto, en la medida que sujetaba la apertura 
de ciertos tipos de establecimientos comerciales a que 
la oferta de ese formato comercial no fuese excesiva, 
había incumplido el art. 43 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea.

2.ª) La Directiva 2006/123/CE estableció como regla 
general la libertad de acceso a las actividades de servi-
cio, incluidas las de distribución comercial, pudiendo 
solo excepcionalmente someter dicho acceso a ciertos 
requisitos siempre que lo hiciese necesario una razón 
imperiosa de interés general y no fuese discriminato-
rio ni desproporcionado.

Para transponer en este punto la citada Directiva al 
Derecho nacional el Estado aprobó la ley 17/2009, so-
bre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y mediante la Ley 1/2010 dio nueva redac-
ción a algunos artículos de la Ley de ordenación del 
comercio minorista. Los preceptos relevantes son los 
que integran la legislación básica que en la demanda 
se señalan como de contraste y han sido transcritos en 
el fundamento jurídico anterior.

También como transposición de la Directiva 2006/123/
CE la Generalitat dictó el Decreto-ley 1/2009, de 22 
de diciembre, de ordenación de equipamientos comer-
ciales, cuya regulación persigue, según afirma expre-
samente su exposición de motivos, el objetivo de «la 
adopción de criterios de gestión urbana sostenible ... 
necesaria con el fin de obtener el mejor partido posible 
de los beneficios de la proximidad y de la aplicación 
de estrategias adelantadas de ahorro de recursos, con 
la finalidad de evitar el incremento de los efectos noci-
vos sobre el medio ambiente que comportan determi-
nadas implantaciones comerciales periféricas». Y más 
adelante, en la misma exposición de motivos, se lee 
que «esta adaptación [a la Directiva 2006/123/CE] de-

be preservar la prosecución de determinados objetivos 
fundamentados en razones imperiosas de interés gene-
ral de tipo urbanístico, medioambiental y de preserva-
ción del patrimonio histórico-artístico, que ampara la 
propia Directiva» y también que «hay que introducir 
una distinción entre los establecimientos comerciales 
en función de su localización en el territorio, en con-
cordancia con la planificación territorial y urbanística, 
teniendo en cuenta, especialmente, su incidencia so-
bre la movilidad, el medio ambiente y el patrimonio 
histórico-artístico».

Para cumplir estos objetivos el Decreto-ley 1/2009, es-
tablece un concreto régimen de implantación de esta-
blecimientos comerciales, dentro del cual a los efectos 
de este proceso constitucional son relevantes los apar-
tados 3 y 4 de su art. 9, que en su redacción original 
disponían: 

«3. Los medianos establecimientos comerciales y los 
grandes establecimientos comerciales sólo pueden im-
plantarse en la trama urbana consolidada de los muni-
cipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a éstos 
o que sean capital de comarca. Por reglamento, deben 
concretarse las características que han de concurrir 
para poder considerar un municipio como asimilable 
a uno de más de 5.000 habitantes.

Excepcionalmente se pueden implantar también fuera 
de la trama urbana consolidada cuando concurra algu-
na de las circunstancias siguientes: 

a) Que la implantación se produzca dentro de las zo-
nas de acceso restringido de las estaciones de líneas 
transfronterizas y transregionales del sistema ferro-
viario que acojan el tren de alta velocidad o líneas de 
largo recorrido, de los puertos clasificados de interés 
general y de los aeropuertos con categoría de aero-
puertos comerciales, según el Plan de aeropuertos, ae-
ródromos y helipuertos de Cataluña 2009-2015.

b) Que sea justificada la localización fuera de la trama 
urbana consolidada de un establecimiento individual y 
siempre que se cumplan todas y cada una de las condi-
ciones siguientes: 

1) El emplazamiento tiene que estar situado en con-
tinuidad física con el tejido urbano residencial, que 
configura la TUC [trama urbana consolidada], sin que 
pueda estar separado de ésta por ninguna barrera físi-
ca no permeable significativa.

2) El planeamiento urbanístico ha de admitir el uso 
comercial con carácter dominante o principal en la 
parcela donde se pretende implantar el establecimien-
to comercial.

3) El establecimiento comercial ha de localizarse en 
parcela aislada con acceso principal desde la calle pe-
rimetral a la TUC. Esta calle ha de dar continuidad o 
complementar la red viaria principal del municipio y 
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facilitar la conexión urbana para peatones y bicicletas 
desde la zona residencial confrontante.

4) El establecimiento comercial debe estar a una dis-
tancia inferior a 200 metros, respecto de la entrada 
principal, de una parada de transporte público urbano 
integrado en la red municipal o se ha de prever la ins-
talación de paradas, terminales o estaciones para aten-
der los flujos de público previsibles.

La excepcionalidad a que se refiere el apartado b) pue-
de ser válida también para establecimientos comercia-
les colectivos, si en el momento de la solicitud de la 
licencia comercial ya queda definido el proyecto co-
mercial, el cual tiene que cumplir todas y cada una de 
las características del artículo 5 b), así como el resto 
de las condiciones de la excepcionalidad mencionada.

Por reglamento se deben detallar las condiciones de 
estas excepcionalidades.

4. Los grandes establecimientos comerciales territo-
riales pueden implantarse únicamente en la trama ur-
bana consolidada de los municipios de más de 50.000 
habitantes o los asimilables a éstos o que sean capital 
de comarca. Por reglamento, deben concretarse las ca-
racterísticas que han de concurrir para considerar un 
municipio como asimilable a uno de más de 50.000 
habitantes.

Excepcionalmente, estos establecimientos pueden im-
plantarse fuera de la trama urbana consolidada cuando 
concurran las circunstancias previstas en el apartado 
a) y b) del punto 3 de este artículo, siempre que se jus-
tifique también la conexión al transporte público inter-
urbano.»

3.ª) El Decreto-ley 1/2009 fue parcialmente modifica-
do por el capítulo V del título II de la Ley del Parla-
mento de Cataluña 9/2011, de 29 de diciembre, de pro-
moción de la actividad económica. El preámbulo de 
esta Ley comienza razonando que «[l]a reactivación 
de la actividad económica es uno de los objetivos de 
la IX legislatura, que, de acuerdo con el Plan de Go-
bierno 2011-2014, se alcanzará con la revisión y ac-
tualización de determinados aspectos de la estructura 
del tejido productivo catalán, así como con el estable-
cimiento de mecanismos de agilización e impulso de 
la actividad emprendedora». Más adelante, por lo que 
hace a las modificaciones que inciden en el Decreto-
ley 1/2009, señala que «[e]l capítulo V [del título II] 
modifica el Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de los equipamientos comerciales, pa-
ra introducir mejoras en la regulación que ayuden a 
incrementar la actividad comercial, y revisa las pre-
visiones sobre la implantación de medios y grandes 
establecimientos comerciales y de establecimientos 
comerciales individuales y colectivos con el fin de po-
tenciar el comercio interior y el mercado de trabajo 
con relación a los municipios».

Una de las medidas orientadas al cumplimiento de 
estos fines es el precepto impugnado en este proceso 
constitucional, art. 114 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 9/2011, que da nueva redacción a los apar-
tados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de 
diciembre, cuyo tenor es el siguiente: 

«3. Los medianos establecimientos comerciales y los 
grandes establecimientos comerciales sólo pueden im-
plantarse en la trama urbana consolidada de los muni-
cipios de más de 5.000 habitantes o asimilables a éstos 
o que sean capital de comarca. Se entiende por mu-
nicipio asimilable a uno de más de 5.000 habitantes 
el que dispone de una población equivalente a tiempo 
completo anual (ETCA) superior a esta cantidad, se-
gún los últimos datos oficiales del Instituto de Estadís-
tica de Cataluña (Idescat).

Excepcionalmente, los medianos establecimientos co-
merciales y los grandes establecimientos comerciales 
pueden implantarse también fuera de la trama urba-
na consolidada si la implantación se produce dentro 
de las zonas de acceso restringido de las estaciones 
de líneas transfronterizas y transregionales del siste-
ma ferroviario que acogen el tren de alta velocidad o 
líneas de largo recorrido, de los puertos clasificados de 
interés general y de los aeropuertos con categoría de 
aeropuertos comerciales según el plan de aeropuertos, 
aeródromos y helipuertos de Cataluña 2009-2015.

4. Los grandes establecimientos comerciales territo-
riales pueden implantarse únicamente en la trama ur-
bana consolidada de los municipios de más de 50.000 
habitantes o los asimilables a éstos o que sean capital 
de comarca. Se entiende por municipio asimilable a 
uno de más de 50.000 habitantes el que dispone de una 
población equivalente a tiempo completo anual (ET-
CA) superior a esta cantidad, según los últimos datos 
oficiales del Instituto de Estadística de Cataluña (Ides-
cat).»

6. La disposición autonómica objeto de este proceso 
constitucional, que es la nueva redacción de los apar-
tados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009 incorpo-
rada por el art. 114 de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 9/2011, contiene, por tanto, una limitación a la 
libre instalación de ciertos formatos de distribución 
comercial, concretamente los que el art. 6 del Decre-
to-ley 1/2009 denomina medianos establecimientos 
comerciales, grandes establecimientos comerciales y 
grandes establecimientos territoriales, los cuales solo 
podrán implantarse dentro de la trama urbana consoli-
dada de los municipios que superen un umbral de po-
blación, salvo los medianos y grandes establecimien-
tos comerciales, que además podrán instalarse en el 
interior de las zonas de acceso restringido de algunas 
estaciones ferroviarias, puertos y aeropuertos.

Esta limitación es distinta de la que imponía la re-
dacción originaria de los apartados 3 y 4 del art. 9 de 
Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, en dos ele-
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mentos relevantes. De un lado, los requisitos que pre-
vé el precepto impugnado, considerados en su conjun-
to como lo ordena el art. 6.2 de la Ley de ordenación 
del comercio minorista, configuran un régimen sus-
tancialmente más restrictivo. En efecto, la regulación 
aprobada en 2009, y no la actual que es objeto de im-
pugnación, permitía, con ciertas condiciones, la ins-
talación de un establecimiento comercial de los antes 
mencionados en emplazamientos situados en continui-
dad física con el tejido urbano residencial que confi-
gura la trama urbana consolidada. Esta excepción a 
la necesidad de localizar estos tipos de centro comer-
cial dentro de la trama urbana consolidada ampliaba 
notablemente sus posibles emplazamientos, debiendo 
destacar que dicha extensión alcanzaba a áreas que, 
por estar fuera de la trama urbana consolidada aunque 
fueran contiguas a ella, se adecuaban especialmente a 
alojar estos tipos de centros comerciales caracteriza-
dos por su gran tamaño. La supresión de esta excep-
ción por el precepto impugnado supone que el régimen 
de instalación de establecimientos comerciales que 
contiene implica una restricción adicional muy rele-
vante para los formatos de distribución comercial cali-
ficados como establecimientos comerciales medianos, 
grandes y grandes establecimientos territoriales, en la 
medida en que por su tamaño no encuentran acomo-
do dentro de la trama urbana consolidada del munici-
pio o, de hallarlo, lo hacen en condiciones radicalmen-
te más gravosas que coadyuvan a desincentivar estas 
modalidades de distribución comercial.

De otro lado, a juzgar por las razones que aporta el 
legislador en la parte expositiva de ambas normas, los 
objetivos a que sirven las limitaciones previstas en 
la regulación de 2009 y las recogidas en la normati-
va de 2011 no son los mismos. En efecto, la exposi-
ción de motivos del Decreto-ley 1/2009, que ha queda-
do transcrita ut supra, hasta en tres ocasiones conecta 
los requisitos que impone a la localización de los es-
tablecimientos comerciales medianos, grandes y gran-
des establecimientos territoriales con fines urbanísti-
cos, de ordenación territorial y protección ambiental. 
Por el contrario, la disposición autonómica impugnada 
es aprobada en el seno de la Ley 9/2011, de 29 de di-
ciembre, de promoción de la actividad económica de 
Cataluña, cuyo preámbulo, en los términos transcritos 
también ut supra, no relaciona en ningún momento el 
nuevo régimen de instalación de establecimientos co-
merciales con los objetivos indicados sino con otros de 
carácter eminentemente económicos, lo que determi-
na su falta de adecuación y justificación y desemboca 
en el reconocimiento de su inconstitucionalidad como 
examinaremos a continuación.

7. En efecto, una vez delimitado el sentido del art. 114 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 29 
de diciembre, procede determinar si la limitación que 
impone es compatible con la legislación básica de con-
traste, que son el art. 6 de la Ley de ordenación del co-
mercio minorista, en la redacción dada al mismo por 

el apartado segundo del art. único de la Ley 1/2010, 
de 1 de marzo, y los apartados 1 a) y 2 del art. 11 de 
la Ley 17/2009, cuyo contenido normativo quedó ex-
puesto en el fundamento jurídico 4.

Para que pudiésemos afirmar tal compatibilidad sería 
necesario, en primer término, que los requisitos a que 
somete el art. 114 de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 9/2011 la localización de establecimientos comer-
ciales, que son de carácter cuantitativo o territorial por 
estar relacionados con el tamaño del centro comercial, 
el lugar de instalación dentro del municipio y la pobla-
ción de éste, atiendan «conjuntamente» (art. 6.2 de la 
Ley de ordenación del comercio minorista) a criterios 
basados en razones imperiosas de interés general rela-
cionadas con la distribución comercial, como la pro-
tección del medio ambiente y del entorno urbano, la 
ordenación del territorio y la conservación del patri-
monio histórico y artístico.

En la STC 26/2012, de 1 de marzo, FJ 5, resolvien-
do una cuestión análoga, afirmamos que la compati-
bilidad de la norma estatal básica (arts. 6 de la Ley 
de ordenación del comercio minorista y 11 de la Ley 
17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicio y su ejercicio) «con el impugnado art. 14.1 de 
la Ley 11/2001 revela que este último es incompati-
ble con la norma básica estatal sobrevenida en la me-
dida en que no se aporta razón alguna para justificar 
las limitaciones que introduce en la implantación de 
establecimientos comerciales y que se traducen en la 
imposibilidad de autorizar la instalación de determi-
nados establecimientos comerciales en función de su 
tamaño cuando este dato se pone en relación con el 
número de habitantes de la población en la que preten-
dieran ubicarse».

No significa tal pronunciamiento que someter la ubi-
cación de un centro comercial a requisitos conectados 
con su tamaño o con la población del municipio sea en 
todo caso incompatible con el art. 6 de la Ley de or-
denación del comercio minorista y el art. 11 de la Ley 
17/2009. Muy al contrario, como también reconoció la 
citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 24 de marzo de 2011, tales condicionantes 
parecen en hipótesis medios adecuados para alcanzar 
los objetivos de ordenación territorial y protección del 
medio ambiente que tanto la normativa europea como 
la legislación estatal básica configuran como razones 
imperiosas de interés general.

Lo que supone la doctrina expresada por la STC 
26/2012 es que el Tribunal considera necesario que, 
dado que se trata de una excepción a la regla general 
de la libertad de acceso a una actividad de servicio co-
mo es la distribución comercial, el legislador autonó-
mico aporte razones que justifiquen que los requisitos 
a que sujeta la localización de ciertos formatos de es-
tablecimiento comercial atienden conjuntamente a di-
chos objetivos de ordenación territorial y protección 
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ambiental, y no a otros que están prohibidos por pre-
dominar en ellos connotaciones económicas.

La Generalidad y el Parlamento de Cataluña sostienen 
que, dado que el art. 114 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 9/2011 no hace otra cosa que dar nueva re-
dacción a los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 
1/2009, los argumentos que se consignan al efecto en 
la exposición de motivos del Decreto-ley 1/2009 y que 
han sido transcritos en el fundamento jurídico 5.2.ª 
de esta Sentencia deben ser considerados como justi-
ficación del nuevo régimen resultante del art. 114 de 
la citada Ley 9/2011. No podemos acoger tal plantea-
miento, pues, independientemente de que el art. 114 de 
la Ley 9/2011 se limite a redactar en otro sentido los 
apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, lo re-
levante es que esa nueva regulación prevé un régimen 
de instalación de medios y grandes establecimientos 
comerciales y de grandes establecimientos territoria-
les que, considerado conjuntamente, es distinto y sus-
tancialmente más restrictivo de la libertad de acceso a 
la actividad de distribución comercial que el contem-
plado originariamente en los apartados 3 y 4 del art. 9 
del Decreto-ley 1/2009. Es por ello que era imprescin-
dible que el legislador catalán diese razones suficien-
tes de porqué la consecución de los objetivos urbanís-
ticos, de ordenación territorial y protección ambiental 
descritos en la exposición de motivos del Decreto-ley 
1/2009 hacía necesario una limitación más intensa del 
libre acceso a la actividad de distribución comercial 
que la ya establecida por la redacción inicial de los 
apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009. En 
otras palabras, el legislador catalán que aprobó el art. 
114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, a 
diferencia del que sancionó la redacción originaria de 
los apartados 3 y 4 del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, 
no exterioriza ninguna motivación orientada a justifi-
car que las mayores restricciones que ahora se impo-
nen coadyuven proporcionadamente al logro de una 
gestión urbana sostenible, ciñéndose a conectarlas en 
general con la reactivación económica y en particular 
con el incremento de la actividad comercial, motivos 
ambos que por ser de clara índole económica no resul-
tan acordes con los criterios fijados por la normativa 
básica del Estado.

8. De todo lo razonado se desprende que los requisitos 
a que el art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
9/2011 somete el acceso y el ejercicio de la actividad 
de distribución comercial, considerados conjuntamen-
te, no responden a objetivos urbanísticos, de ordena-
ción territorial y protección ambiental, por lo que no 
se hacen necesarios en virtud de un razón imperiosa 

de interés general, desconociéndose así la exigencia 
que el art. 6 de la Ley 7/1996, de ordenación del co-
mercio minorista y el art. 11 de la Ley 17/2009, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicio y su ejer-
cicio, imponen a todo requisito que limite la libertad 
de acceso y ejercicio de las actividades de servicios 
en general y de las de distribución comercial en par-
ticular, al imponer restricciones de orden cuantitativo 
poblacional y territorial no suficientemente motivadas.

Los razonamientos expuestos conducen a afirmar que 
el art. 114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011 
contradice de modo manifiesto la legislación básica de 
contraste integrada por los arts. 6 de la Ley de ordena-
ción del comercio minorista y 11 de la Ley 17/2009, y 
en su consecuencia vulnera de un modo mediato o in-
directo el reparto constitucional de competencias que 
delimita el art. 149.1.13 CE en relación con el art. 121.1 
d) EAC, lo que determina su inconstitucionalidad, ya 
que la contradicción con las bases estatales se produce 
por la imposición de un determi nado requisito pobla-
cional (más de 5.000 habitantes o más de 50.000 ha-
bitantes, según el tipo de establecimiento comercial) 
junto con la limitación adicional introducida por el art. 
114 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, al 
modificar el art. 9 del Decreto-ley 1/2009 y suprimir 
la posibilidad de instalar establecimientos comercia-
les de gran tamaño en emplazamientos situados en 
continuidad física con el tejido urbano residencial que 
configura la trama urbana consolidada, sin que estas 
restricciones se hayan justificado por el legislador más 
que por razones económicas.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Declarar inconstitucionales y nulos los apartados 3 y 4 
del art. 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, 
de ordenación de equipamientos comerciales de Cata-
luña, en la redacción dada a los mismos por el art. 114 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/2011, de 29 de 
diciembre, de promoción de la actividad económica.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil 
trece
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	Tram. 352-00385/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder
	Tram. 352-00386/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judic
	Tram. 352-00387/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori Català de la Justícia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la
	Tram. 352-00388/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’associació de Jutges per la Democràcia a Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder 
	Tram. 352-00389/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Professional de la Magistratura amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 352-00390/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po
	Tram. 352-00391/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Lle
	Tram. 352-00392/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
	Tram. 352-00393/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/198
	Tram. 352-00397/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Jou i Mirabent, notari i ex-director general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del pod
	Tram. 352-00398/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Agustí Carles, president de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, amb relació a Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d
	Tram. 352-00399/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judici
	Tram. 352-00400/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1
	Tram. 352-00401/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Paquita Sanvicén Torné, directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985
	Tram. 352-00408/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Isidor Garcia Sánchez, ex-director general de Recursos de l’Administració de Justícia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/198
	Tram. 352-00409/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i
	Tram. 352-00410/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Consell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Ll
	Tram. 352-00411/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de 
	Tram. 352-00412/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença del fiscal superior de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual
	Tram. 352-00413/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 352-00414/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del po
	Tram. 352-00415/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la
	Tram. 352-00416/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la L
	Tram. 352-00417/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi
	Tram. 352-00418/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
	Tram. 352-00419/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la L
	Tram. 352-00420/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/
	Tram. 352-00421/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de l
	Tram. 352-00422/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de la Llengua Catalana amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de l
	Tram. 352-00423/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la L
	Tram. 352-00424/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Llengua amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 5
	Tram. 352-00425/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sonia Gutiérrez Muñoz, magistrada titular del Jutjat Penal número 16 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
	Tram. 352-00426/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Nuevo López, doctor en dret i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del
	Tram. 352-00427/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Crespo i Llobet davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00327/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Martorell, ex-director general de Serveis Penitenciaris, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00328/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Montserrat Turu i Rosell, expresidenta de l’entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00329/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Batet, alcalde de Valls (Alt Camp), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00330/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep-Lluís Carod-Rovira davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00331/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marc Fuertes i Garcia, portaveu del Moviment Independent de Lloret a l’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00332/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Matas i Babon, ex-secretari general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00333/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Montilla davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00334/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Recasens davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00335/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença Francesc Amador i Pitarch, exregidor a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00336/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 356-00337/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Euro Àfrica davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el projecte de l’entitat i el pla de treball per al 2014
	Tram. 356-00503/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de Síria
	Tram. 356-00514/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situaci
	Tram. 356-00515/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de Catalunya d’UNICEF davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
	Tram. 356-00516/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de Síria
	Tram. 356-00517/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Justícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació de l’entitat davant la situació de Síria
	Tram. 356-00518/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l’actuació d’aquest organisme davant la situació de Síria
	Tram. 356-00519/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè expliqui les actuacions en matèria de justícia juvenil i execució penal a la comunitat
	Tram. 356-00520/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia - Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00521/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00522/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00523/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè analitzi l’impacte de les retallades en el Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00524/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Diabètics de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els malalts amb diabetis
	Tram. 356-00529/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la monitorització de ciutadans, periodistes i moviments socials a les xarxes socials pel Centre de Segure
	Tram. 356-00530/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal
	Tram. 356-00544/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal
	Tram. 356-00546/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per
	Tram. 356-00547/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de la Coordinadora Obrera Sindical davant la Comissió d’Interior perquè valori la situació actual del cos i les previsions per a la campanya forestal
	Tram. 356-00548/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les polítiques de recerca i innovació en l’àmbit de les ciències biomèdiques
	Tram. 355-00041/10
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 355-00091/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la presència de grups feixistes a Catalunya
	Tram. 355-00092/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Matilde Aragó, magistrada, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l’es
	Tram. 353-00296/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
	Tram. 353-00297/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Consell dels Col·legis de Procuradors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, 
	Tram. 353-00298/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1
	Tram. 353-00299/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del fiscal superior de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l
	Tram. 353-00300/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Ll
	Tram. 353-00301/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial
	Tram. 353-00302/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Plataforma Justícia per a Tothom amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/198
	Tram. 353-00303/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica
	Tram. 353-00304/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
	Tram. 353-00305/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la sectorial dels treballadors de l’Administració de justícia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de m
	Tram. 353-00306/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Col·legi de Secretaris Judicials amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981,
	Tram. 353-00307/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la
	Tram. 353-00308/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació Progressista de Fiscals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/19
	Tram. 353-00309/10
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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