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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 477/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es fa pública la derogació del Decret llei 5/2013, del 22 
d’octubre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Tram. 203-00008/10
Constatació de la derogació p. 11

Resolució 478/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual es fa pública la derogació del Decret llei 4/2013, del 22 
d’octubre, pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finances 
a constituir una societat anònima perquè actuï com a enti-
tat de crèdit i es modifiquen determinats preceptes del text 
refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre
Tram. 203-00009/10
Constatació de la derogació p. 11

1.15. Mocions

Moció 70/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 222) p. 12

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es concedeix un ajut macrofinancer a la Repúbli-
ca de Tunísia
Tram. 295-00126/10
Coneixement de la proposta p. 12

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 mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic
Tram. 200-00011/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes subse-
güents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 12
Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries p. 12

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

Projecte de llei del protectorat de les fundacions i 
de verificació de l’activitat de les associacions declarades 
d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la plantilla del personal 
de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre les obres de remode-
lació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord 
de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats
Tram. 250-00800/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10
Esmenes presentades p. 19

Dos fascicles Fascicle primer

 Correcció d'errades de publicació
– El Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (tram. 200-00011/10), a la pàg. 15, ha estat modificat en el BOPC 247, a la pàg. 18.



20 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

SUMARI 2

Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat 
en un tram de la carretera C-245 a Gavà
Tram. 250-00815/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el millorament del pont 
sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el pagament del cànon 
de control d’abocaments exigit per la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
cediment de queixa per als infants dins el sistema de protec-
ció a la infància
Tram. 250-00819/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre l’atenció als alumnes 
amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula 
de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre les obres de reposició 
del Parc de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00822/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el programa Erasmus
Tram. 250-00823/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i 
les entitats municipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre l’oferta de places de 
P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, per al curs 
2015-2016 i sobre la construcció de la secció d’institut d’a-
quest centre
Tram. 250-00825/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars 
de menjador i de transport
Tram. 250-00829/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya dins del parc públic d’habitatges socials de l’Institut 
Català del Sòl
Tram. 250-00830/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’atenció a les deman-
des de la plataforma «Cap escola es tanca»
Tram. 250-00831/10
Esmenes presentades p. 24

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. 24

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. 24

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. 24

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. 24

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. 25

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. 25

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. 25

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. 25

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. 25

Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola El 
Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00841/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la formació específi-
ca dels cossos de seguretat i d’emergències amb relació a 
la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal
Tram. 250-00843/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre les obres pendents del 
Quart Cinturó
Tram. 250-00844/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aimerigues, de Terrassa
Tram. 250-00845/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26
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Proposta de resolució sobre la segona fase de la 
construcció de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00846/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per al millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació 
Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-00847/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per al millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació 
Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-00848/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 27

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

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
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució de condemna dels atacs als 
setmanaris «Capgròs» i «El Tot Mataró»
Tram. 250-00852/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el pagament de les nò-
mines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014
Tram. 250-00854/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el garantiment que la 
Fundació Catalunya - La Pedrera mantingui oberta l’Heme-
roteca de Tarragona
Tram. 250-00855/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la desprogramació de-
finitiva del projecte de tancament de l’autovia orbital de Bar-
celona
Tram. 250-00857/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
relatiu al projecte d’intervenció integral al barri de Can Mas, 
de Ripollet
Tram. 250-00858/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la incorporació d’ali-
ments de proximitat en les compres de l’Administració i so-
bre l’elaboració d’un pla de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment urgent del 
nombre d’examinadors del carnet de conduir
Tram. 250-00860/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el contracte del servei 
d’avions de vigilància i atac per a l’extinció d’incendis
Tram. 250-00861/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am-
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo-
bregat
Tram. 250-00863/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució contra l’Avantprojecte de llei 
de protecció dels drets del concebut i de la dona embaras-
sada i en defensa dels drets sexuals i reproductius i la inter-
rupció voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00864/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les subvencions de 
l’Institut Català de les Dones del 2013
Tram. 250-00865/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
l’exili republicà
Tram. 250-00866/10
Presentació p. 30
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les respostes a la carta 
que el president de la Generalitat va enviar al president de la 
Comissió Europea i als primers ministres o presidents dels 
governs dels estats membres de la Unió Europea
Tram. 250-00867/10
Presentació p. 31
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31
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Proposta de resolució sobre el personal mèdic del 
CAP Rocafonda, de Mataró
Tram. 250-00868/10
Presentació p. 31
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 20/2013, del 9 de 
desembre, de garantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 32

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei orgànica 8/2013, del 9 de de-
sembre, per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 32

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
afrontar la violència per motius polítics
Tram. 300-00122/10
Presentació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets en 
matèria sanitària
Tram. 300-00123/10
Presentació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones
Tram. 300-00124/10
Presentació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
sanitàries de les retallades
Tram. 300-00125/10
Presentació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’impuls 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació
Tram. 300-00126/10
Presentació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre el Fons de coopera-
ció local
Tram. 300-00127/10
Presentació p. 34

Interpel·lació al Govern sobre l’avantprojecte de llei 
orgànica de protecció de la seguretat ciutadana
Tram. 300-00128/10
Presentació p. 34

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el seguiment 
dels infants acollits en família
Tram. 360-00008/10
Tramitació en Comissió p. 34

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00009/10
Tramitació en Comissió p. 34

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura correspo-
nent al 2013
Tram. 360-00010/10
Tramitació en Comissió p. 34

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputat p. 35

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 21/X, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2012, referent 
a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent 
al 2009
Tram. 290-00004/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 35

Control del compliment de la Resolució 156/X, so-
bre l’accessibilitat del servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 290-00135/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 35

Control del compliment de la Resolució 264/X, so-
bre la presentació d’un informe sobre el funcionament de 
l’oficina de turisme virtual
Tram. 290-00226/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 36

Control del compliment de la Resolució 266/X, so-
bre l’adopció de mesures urgents per als desocupats de cin-
quanta anys o més
Tram. 290-00228/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

Control del compliment de la Resolució 310/X, so-
bre el garantiment del funcionament del servei d’hemodinà-
mica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 290-00266/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 39

Control del compliment de la Resolució 311/X, so-
bre el finançament de les entitats de lluita contra el virus 
d’immunodeficiència humana i la sida
Tram. 290-00267/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 40

Control del compliment de la Resolució 314/X, so-
bre la potenciació de la internacionalització del sector carni 
català
Tram. 290-00270/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 41

Control del compliment de la Resolució 316/X, so-
bre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
Tram. 290-00272/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 320/X, so-
bre la dotació d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 290-00276/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 43

Control del compliment de la Resolució 378/X, so-
bre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari 
integrat
Tram. 290-00333/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 44
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 19/X, sobre les 
polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la inter-
rupció voluntària de l’embaràs
Tram. 390-00019/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 44

Control del compliment de la Moció 62/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre els procediments administratius 
relacionats amb l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 390-00062/10
Designació de la Comissió competent p. 44

Control del compliment de la Moció 63/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre la sobirania energètica
Tram. 390-00063/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 64/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’escola inclusiva
Tram. 390-00064/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 65/X del Par-
lament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pública
Tram. 390-00065/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 66/X del Parla-
ment de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 67/X, sobre la 
infància
Tram. 390-00067/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 68/X, sobre els 
programes de prevenció de la violència masclista i les relaci-
ons abusives entre els joves
Tram. 390-00068/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 69/X, 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. 390-00069/10
Designació de la Comissió competent p. 45

Control del compliment de la Moció 70/X, sobre les 
polítiques de cooperació
Tram. 390-00070/10
Designació de la Comissió competent p. 45

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’informe PISA corresponent al 2012
Tram. 354-00222/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre el projecte del Govern respecte a l’Agència Tributària
Tram. 354-00226/10
Sol·licitud i tramitació p. 46

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00777/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00778/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00779/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00780/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula per l’Acció Exterior amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00781/10
Sol·licitud p. 46

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00782/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00783/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00784/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00785/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00786/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la fundació Centre d’Informació i Documentació Interna-
cionals a Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00787/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Europeu de la Mediterrània amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00788/10
Sol·licitud p. 47
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00789/10
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença d’una representació 
de la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00790/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00791/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, 
professor titular de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00792/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Josep M. Castellà 
Andreu, professor de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00793/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Ro-
vira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00794/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Francesc Morata, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00795/10
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de Gracia Vara-Arri-
bas, experta de l’European Institute of Public Administration 
EIPA Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00796/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00797/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’Eduard Roig Molés, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00798/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Jacint Jordana, di-
rector de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00799/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’Eduard Vinyamata, 
director del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Univer-

sitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00800/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Xavier Solano, ex-
delegat de la Generalitat al Regne Unit, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00801/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Ferran Tarradellas, 
director de la Representació de la Comissió Europea a Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00802/10
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’Anna Terrón i Cusí, 
de l’Institut de per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat 
de la Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00803/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00804/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Rafael Grasa, pre-
sident de l’Institut Català Internacional per la Pau, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00805/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Carles A. Gasòliba i 
Böhm, president de la fundació Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00806/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, 
professor titular de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00807/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Joan Colom i Naval, 
president del Consell Català del Moviment Europeu, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00808/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Jordi Vaquer Fa-
nés, director de l’Open Society Initiative for Europe, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00809/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Blanca Vilà Costa, 
professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 352-00810/10
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Pere Vilanova, ca-
tedràtic de ciència política i administració pública de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00811/10
Sol·licitud p. 51
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Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00812/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00813/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Senén Florensa i 
Palau, president executiu de l’Institut Europeu de la Medi-
terrània, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00814/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’Antònia Sabartés, 
secretària general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00815/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé 
Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00816/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Maria Àngels Prats 
Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00817/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Santiago Castellà 
i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 352-00818/10
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Santiago Castellà 
i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalu-
nya
Tram. 352-00819/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Marçal Girbau Gar-
cia, expert en l’Euroregió i responsable de l’Ostal d’Occità-
nia de Tolosa, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00820/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00821/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00822/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00823/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00824/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00825/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00826/10
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Victoria Abellán 
Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00827/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’Anna Badia Martí, 
catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00828/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’Andreu Olesti Rayo, 
catedràtic de relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00829/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença d’Helena Torroja Ma-
teu, professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00830/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Laura Huici San-
cho, professora de relacions internacionals de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’acció exte-
rior de Catalunya
Tram. 352-00831/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Montserrat Nebre-
ra, professora de ciències jurídiques i polítiques de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00832/10
Sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Manuel Vallbé, pro-
fessor de dret internacional públic i relacions internacionals 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00833/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Susana Beltrán, 
professora de dret internacional públic i relacions internacio-
nals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00834/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Clàudia Jiménez, 
professora de dret internacional públic i relacions internacio-
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nals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00835/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Caterina Garcia Se-
gura, catedràtica de relacions internacionals de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00836/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’Alex Calvo, professor 
de dret internacional de la European University, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00837/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença de Patrícia Jiménez de 
Parga Maseda, professora de de dret internacional públic 
i relacions internacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00838/10
Sol·licitud p. 54

Proposta de compareixença d’Araceli Mangas Mar-
tín, professora de de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00839/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Martín Ortega Car-
celén, professor de de dret internacional públic i relacions in-
ternacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00840/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’Antonio Remiro Bro-
tons, catedràtic de dret internacional de la Universitat Au-
tònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00841/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Miquel Buch, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00842/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Xavier Amor, presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00843/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença d’Eduard Sagarra, 
professor de dret internacional i relacions internacionals de 
la Universitat de Barcelona i president de l’Associació per a 
les Nacions Unides a Espanya, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00844/10
Sol·licitud p. 55

Proposta de compareixença de Manuel Manone-
lles, professor de relacions internacionals de Blanquerna . 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00845/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Jordi Bacaria, di-
rector president de la fundació Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d’economia 

aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00846/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença de Mònica Sabata Fer-
nández, presidenta de la Federació d’Organitzacions Cata-
lanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00847/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Jove Cambra Internacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00848/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Horitzó Europa amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00849/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Projecte Governament Democràtic Mundial 
amb relació al Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00850/10
Sol·licitud p. 56

Proposta de compareixença d’Ana Mar Fernández 
Pasarín, professora de ciència política i de l’Administració de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00851/10
Sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença de Xavier Bonal, di-
rector de recerca PISA - Catalunya de la Fundació Jaume 
Bofill, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què valori els resultats de l’informe PISA 2012 a Catalunya
Tram. 356-00543/10
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de 
la Infància perquè exposi el projecte de decret de procedi-
ment i mesures de protecció dels infants i adolescents en si-
tuació de risc, desemparament o guarda protectora
Tram. 356-00549/10
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de 
la Infància perquè expliqui la reducció dels mòduls dels cen-
tres residencials d’acció educativa
Tram. 356-00550/10
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre el pla d’homogeneïtzació de 
les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de 
seguretat del sistema de rodalia de Barcelona
Tram. 356-00552/10
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de Xavier Querol, in-
vestigador de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de 
l’Aigua, perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs 
de contaminació atmosfèrica
Tram. 356-00557/10
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’Empreses de Transport de 
Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els incompli-
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ments del Govern amb el sector del transport de mercade-
ries per carretera
Tram. 356-00559/10
Sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Save the Children davant la Comissió de la Infància per-
què informi sobre les mesures integrals que proposa per a la 
protecció de la infància davant la violència
Tram. 356-00562/10
Sol·licitud p. 58

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 25
Convocada per al dia 22 de gener de 2014 p. 58

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia de la condició de diputat
Presentació p. 59

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 59

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries
Presentació p. 62

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

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

Informe sobre l’acompliment de les actuacions es-
tadístiques corresponents al Programa anual d’actuació esta-
dística per al període 2011-2014
Tram. 334-00049/10
Presentació p. 64
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 477/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es fa pública la derogació 
del Decret llei 5/2013, del 22 d’octubre, de 
mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generali-
tat de Catalunya
Tram. 203-00008/10

Constatació de la derogació
Mesa del Parlament

Sessió núm. 62, 13.01.2014

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de 
gener de 2014, amb relació al Decret llei 5/2013, del 
22 d’octubre, de mesures de racionalització i simplifi-
cació de l’estructura del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya (tram. 203-00008/10), ha aprovat la re-
solució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

La Mesa constata i fa públic que el Decret llei 5/2013, 
del 22 d’octubre, de mesures de racionalització i sim-
plificació de l’estructura del sector públic de la Gene-
ralitat de Catalunya, no ha estat validat pel Parlament 
en el termini que estableix l’article 64.2 de l’Estatut 
d’autonomia, per la qual cosa resta derogat en data del 
9 de desembre de 2013.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

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

Resolució 478/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es fa pública la derogació 
del Decret llei 4/2013, del 22 d’octubre, pel 
qual s’autoritza l’Institut Català de Finances 
a constituir una societat anònima perquè ac-
tuï com a entitat de crèdit i es modifiquen 
determinats preceptes del text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de de-
sembre
Tram. 203-00009/10

Constatació de la derogació
Mesa del Parlament

Sessió núm. 62, 13.01.2014

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de 
gener de 2014, amb relació al Decret llei 4/2013, del 
22 d’octubre, pel qual s’autoritza l’Institut Català de 
Finances a constituir una societat anònima perquè ac-
tuï com a entitat de crèdit i es modifiquen determinats 
preceptes del text refós de la Llei de l’Institut Català 
de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 
24 de desembre (tram. 203-00009/10), ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

La Mesa constata i fa públic que el Decret llei 4/2013, 
del 22 d’octubre, pel qual s’autoritza l’Institut Català 
de Finances a constituir una societat anònima perquè 
actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen determi-
nats preceptes del text refós de la Llei de l’Institut Ca-
talà de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
del 24 de desembre, no ha estat validat pel Parlament 
en el termini que estableix l’article 64.2 de l’Estatut 
d’autonomia, per la qual cosa resta derogat en data del 
10 de desembre de 2013.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2014

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

Moció 70/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 222)

En el BOPC 222, a la pàg. 26.

On diu: 

«19 de novembre de 2013»

Ha de dir: 

«19 de desembre de 2013»

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual es conce-
deix un ajut macrofinancer a la República de 
Tunísia
Tram. 295-00126/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha co-
negut la proposta.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
subsegüents al Dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 52437).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 16.01.2014.

Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries
Reg. 52424; 52432; 52436; 52438; 52582 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 17.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 52424)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 111 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes, subsegüents al dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de me-
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (tram. 200-00011/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 20 del Projecte de llei

Article 20. Es modifica l’article 73 del text refós de 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que 
resta redactat de la manera següent: 

«[...] el Govern pot acordar per la via de Reglament 
modificar o substituir el tipus de gravamen general o 
específic del cànon de l’aigua [...]»
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2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP de Ciutadans

De l’article 40

Es suprimeix l’article 40 del Projecte de llei

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 162.1 del projecte de llei

1. S’afegeix un incís a la lletra a de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 49 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text 
següent: 

«En aquestes explotacions, en el cas d’aprofitament 
d’hidrocarburs, no és permès d’utilitzar la tècnica de 
la fracturació hidràulica. Aquesta prohibició haurà 
de ser congruent amb la normativa estatal en matèria 
d’energia i es pot limitar en funció de les característi-
ques geològiques, ambientals, paisatgístiques i socioe-
conòmiques de cada zona»

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
52432)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt, Salvador Milà i Solsona, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 111 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes, subsegüents al dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al 
Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic (tram. 200-00011/10).

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

Article 162

A l’article 162 del Projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres, subsegüent al Dictamen del Consell de Ga-
ranties estatutàries relatiu a «L’anàlisi de la constituci-
onalitat i d’estatutàries de l’article 162.1 del Projecte 
de llei, relatiu a la prohibició de la utilització de la tèc-
nica de fracturació hidràulica»

Primera. De modificació del títol, amb el següent re-
dactat: 

«Modificacions del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost text refós de la llei d’urbanisme i de la Llei 
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 
i programes:»

Segona. De modificació de l’apartat 1, amb el següent 
redactat: 

1. S’afegeix un nou apartat 4) a l’article 49 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el següent contingut: 

«4) No podran autoritzar-se en sòl no urbanitzable els 
projectes per a l’explotació d’hidrocarburs i d’altres 
que requereixin la utilització de tècniques de fractura 
hidràulica que afectin –en tot o en part– el territori de 
Catalunya, si prèviament no disposen de les autorit-
zacions o permisos d’investigació, exploració i recerca 
que són competència de la Generalitat de Catalunya o 
que no complimentin, com a mínim, els requisits i con-
dicionants del procediment d’avaluació ambiental es-
pecíficament previst per aquests en la legislació cata-
lana d’avaluació ambiental, sense perjudici dels altres 
permisos, informes o autoritzacions exigibles.»

Tercera. D’addició d’un nou apartat: 

5. Modificacions de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’ava
luació ambiental de plans i programes: 

1. Es modifica l’article 5, relatiu a Plans i programes 
sotmesos a avaluació ambiental, amb l’addició d’un 
nou apartat 3, amb el següent redactat: 

«3. També s’han de sotmetre al procediment d’avalu
ació ambiental les sol·licituds d’autoritzacions i per
misos d’investigació, exploració i recerca per a l’ex
plotació d’hidrocarburs i d’altres que requereixin la 
utilització de tècniques de fractura hidràulica, en els 
termes i condicions previstos en la disposició addicio
nal 5ª.»

2.  S’afegeix una nova disposició addicional cinquena, 
amb el següent redactat: 

«Avaluació ambiental de les sol·licituds d’autoritzaci
ons i permisos d’investigació, exploració i recerca per a 
l’explotació d’hidrocarburs i d’altres que requereixin la 
utilització de tècniques de fractura hidràulica: 

»1. Les sol·licituds d’autoritzacions i permisos d’inves
tigació, exploració i recerca previs a l’explotació d’hi
drocarburs i d’altres que requereixin la utilització de 
tècniques de fractura hidràulica que afectin –en tot o 
en part– al territori de Catalunya, hauran de sotme
tre’s al procediment d’avaluació ambiental previst en 
aquesta llei, a quin efectes hauran d’anar acompanyats 
de, com a mínim: 
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»A. Una Memòria justificativa de les característiques 
ambientals, geològiques, hidrològiques, agràries, fo
restals, paisatgístiques, demogràfiques, socioeconò
miques i de poblament urbà i dispers de cada zona de 
possible afectació, entenent com a tal el àmbit territo
rial tant de la comarca o comarques a les que afectin 
els quadrants miners pels que es demani la autoritza
ció o permís de d’investigació, exploració i recerca com 
les limítrofes,

»B. Previsió tant dels impactes, tant d’emissions, com 
d’immissions, com de les capacitats receptores i dispo
nibilitats de tots aquests factors que siguin previsibles 
en cas d’una futura explotació.

»C. Justificació de la disponibilitat i capacitat de les 
xarxes de comunicació pel transport tant d’aportació 
com d’evacuació de personal, maquinària, productes 
i materials necessaris per la possible explotació, així 
com de tractament i evacuació d’aigües residuals, dels 
fangs, de les emissions gasoses i dels altres materials 
resultants de les perforacions previsibles.

»2. No podran concedirse autoritzacions o permisos 
d’investigació, exploració i recerca previs a l’explotació 
d’hidrocarburs i d’altres que requereixin la utilització 
de tècniques de fractura hidràulica, quan del resultat 
de l’avaluació ambiental estratègica en resulti la pre
visió de: 

»– Impactes negatius en un o més vectors ambientals, 
socioeconòmics, urbans o d’infraestructures, en la to
talitat o en part de la zona de possible afectació, en els 
termes previstos a l’apartat 1.A).

»– Afectacions, totals o parcials, d’espais protegits per 
qualsevol de les figures de protecció d’espais d’interès 
natural, de protecció de la biodiversitat, de connectors 
ecològics, d’espais agraris i forestals.

»3. Sense perjudici del previst en la legislació estatal 
d’avaluació ambiental, pel que fa al procediment apli
cable a l’autorització de projectes consistents en la re
alització de perforacions que requereixin la utilització 
de tècniques de fractura hidràulica, aquells projectes 
quina execució pugui afectar, en tot o en part, al terri
tori de Catalunya hauran de acreditar el compliment, 
com a mínim, dels criteris d’avaluació ambiental espe
cíficament previstos en la legislació catalana d’avalu
ació ambiental per les autoritzacions i permisos d’in
vestigació, exploració i recerca previs a l’explotació 
d’hidrocarburs i d’altres que requereixin la utilització 
de tècniques de fractura hidràulica, independentment 
de que s’hagin demanat dits permisos o autoritzacions 
previs o s’hagi efectuat la investigació, exploració o re
cerca prèvia. »

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Salvador Milà i Solsona, diputat, del GP 
d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 52436)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 111 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes, 
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries amb relació al Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
(tram. 200-00011/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’Article 20, amb la següent re-
dacció: 

«Article 20. Modificació de l’article 73 del text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

»Es modifica l’article 73 del text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que resta redac-
tat de la manera següent: 

»“73.1. En els casos en què, per raó de les caracterís-
tiques, la perillositat o la incidència especials de l’ús 
de l’aigua o de la contaminació produïda per un sub-
jecte passiu determinat, l’Administració construeixi o 
exploti instal·lacions de producció, tractament o evacu-
ació per atendre concretament el focus de contamina-
ció o la manca de disponibilitat del recurs, el Govern, 
mitjançant disposició reglamentària, amb les garan-
ties procedimentals i de participació dels interessats, 
pot acordar modificar o substituir el tipus de gravamen 
general 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’acordin amb relació a les magnituds següents: 

[...]”»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 40.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’Article 162, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 162. Modificació del Decret legislatiu 1/20101.

»S’afegeix un incís a la lletra a de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 49 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
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pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text 
següent: 

»“En aquestes explotacions, en el cas d’aprofitament 
d’hidrocarburs, no és permès d’utilitzar la tècnica de 
la fracturació hidràulica quan les característiques ge-
ològiques, ambientals, paisatgístiques i socioeconòmi-
ques de la zona així ho aconsellin.”»

Palau del Parlament, 14 de gener de 2014

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 52438)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 111 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes, subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb 
relació al Projecte de llei de mesures fiscals, admi-
nistratives, financeres i del sector públic (tram. 200-
00011/10).

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

Article 20

«[...] la manca de disponibilitat del recurs, el Govern, 
per Decret, pot modificar o substituir el tipus de gra-
vamen general o específic del cànon de l’aigua, segons 
el cas, [...].»

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 52582)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 111 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic (tram. 200-00011/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

A l’article 20

«Article 20. Modificació de l’article 73 del text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya

Es modifica l’article 73 del text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que resta redactat 
de la manera següent: 

«73.1. En els casos en què, per raó de les caracterís-
tiques, la perillositat o la incidència especials de l’ús 
de l’aigua o de la contaminació produïda per un sub-
jecte passiu determinat, l’Administració construeixi o 
exploti instal·lacions de producció, tractament o eva-
cuació per atendre concretament el focus de contami-
nació o la manca de disponibilitat del recurs, el Go-
vern mitjançant disposició reglamentària pot acordar 
modificar o substituir el tipus de gravamen general o 
específic del cànon de l’aigua, segons el cas, per l’apli-
cació d’una o més exaccions al pagament de les quals 
està obligat aquell subjecte, determinada la seva quan-
tia anual per la suma de les quantitats que s’acordin 
amb relació a les magnituds següents: 

»a) Cabal abocat o abastat.

»b) Import de la inversió.

»c) Cost d’explotació anual.

»d) Vida útil de la infraestructura.

»73.2. L’Agència liquida directament el cànon de l’ai-
gua en la part corresponent al tipus de gravamen que 
no hagi estat substituït per l’exacció prevista en l’apar-
tat precedent.»»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

De tot l’article 40

«Article 40. Modificació del títol VII bis del text refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya

S’afegeix un capítol, el II, al títol VII bis del text refós 
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el 
text següent: 

«Capítol II. Taxa per a la gestió i tramitació de recla-
macions en matèria de consum

»Article 7 bis.2-1. Fet imposable
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»Constitueix el fet imposable de la taxa la gestió i tra-
mitació, per part de l’Agència Catalana del Consum, de 
les reclamacions que presentin els consumidors.

»Article 7 bis.2-2. Subjecte passiu

»Són subjectes passius de la taxa les persones jurídi-
ques que duguin a terme les activitats de prestació de 
serveis bàsics establerts per l’article 251-2 de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Ca-
talunya, i que rebin reclamacions en matèria de con-
sum i siguin admeses a tràmit per l’Agència Catalana 
del Consum.

»Article 7 bis.2-3. Exempcions

»1. Resten exemptes d’aquesta taxa les primeres tren-
ta reclamacions que cada any natural rebi una mateixa 
persona jurídica i siguin admeses a tràmit per l’Agència 
Catalana del Consum, sigui quin sigui llur origen, i que 
afectin consumidors en l’àmbit territorial de Catalunya.

»2. Per al còmput de les reclamacions es tenen en 
compte totes les que afecten consumidors de Catalu-
nya, independentment del lloc o de l’organisme en què 
es presentin.

»Article 7 bis.2-4. Acreditament

»1. La taxa s’acredita amb la realització del fet imposa-
ble i és exigible en el moment en què s’acorda l’admis-
sió a tràmit de la reclamació per l’Agència Catalana del 
Consum.

»2. La taxa s’acredita amb independència del resultat 
de la reclamació i dels mecanismes que finalment s’uti-
litzin per intentar-ne la resolució.

»Article 7 bis.2-5. Quota

»La quota unitària per reclamació admesa es fixa en 
100 euros.

»Article 7 bis.2-6 Afectació

»Els ingressos que s’obtenen com a conseqüència de 
l’aplicació de la taxa tenen la consideració de recursos 
econòmics de l’Agència Catalana del Consum, esta-
blerts per l’article 15 de la Llei 9/2004, del 24 de de-
sembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum. 
Els imports obtinguts s’han de destinar íntegrament a 
actuacions en matèria de defensa de les persones con-
sumidores.»»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió, GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

A l’article 162, apartat 1

«1. S’afegeix un incís a la lletra a de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 49 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, amb el text 
següent: 

«En aquestes explotacions, en el cas d’aprofitament 
d’hidrocarburs, no és permès d’utilitzar la tecnologia 
de fracturació hidràulica quan els seus efectes sobre 
les característiques geològiques, ambientals, paisatgís
tiques o socioeconòmiques de la zona, o d’altres àmbits 
competencials de la Generalitat, siguin negatius.»»

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Projecte de llei del voluntariat
Tram. 200-00013/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 21.01.2014 al 03.02.2014).
Finiment del termini: 04.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Projecte de llei del protectorat de les funda-
cions i de verificació de l’activitat de les as-
sociacions declarades d’utilitat pública
Tram. 200-00014/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 21.01.2014 al 03.02.2014).
Finiment del termini: 04.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00051/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 21.01.2014 al 03.02.2014).
Finiment del termini: 04.02.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10

Esmenes presentades
Reg. 49488 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49488)

Apartat 1

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

Del punt 1

«1. Continuar el procés iniciat pel Departament d’En-
senyament, en relació als tràmits per a la redacció del 
projecte constructiu del centre d’educació infantil i 
primària, els Quatre Vents de Canovelles.»

Apartat 3

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

Del punt 3

«3. Mentrestant no estigui acabat el nou edifici, realit-
zar les actuacions d’acondicionament i manteniment 
necessàries.»

Proposta de resolució sobre la plantilla del 
personal de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10

Esmenes presentades
Reg. 49490 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49490)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a seguir mantenint les negociacions 
amb el Comitè Intercentres del personal laboral, per 
determinar la possible participació voluntària dels tre-
balladors/es de les empreses de serveis en la borsa de 
treball de personal d’administració i serveis i de pro-
fessionals d’atenció educativa i de suport a la docència 
per cobrir places vacants i substitucions en règim de 
contracte laboral.»

Proposta de resolució sobre les obres de re-
modelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, 
de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10

Esmenes presentades
Reg. 49492 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49492)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un calendari per completar les 
obres d’ampliació i remodelació de l’Escola Els Raiers 
de la Pobla de Segur per tal de poder utilitzar els nous 
espais durant el curs 2014-2015.»
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10

Esmenes presentades
Reg. 49482; 49496 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49482)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, da-
vant el nou escenari provocat pel tancament de Canal 
9, explori noves vies de col·laboració amb el Govern de 
la Generalitat Valenciana per fer possible que els mit-
jans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als es puguin veure al País Valencià.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49496)

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

Del punt 2.b

«Activar els mecanismes polítics necessaris per evitar 
una hipotètica sanció per part [...]»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions aprovades per la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats
Tram. 250-00800/10

Esmenes presentades
Reg. 49489 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49489)

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

Del punt 1

«1. Donar compliment en funció de les disponibilitats 
pressupostàries i les necessitats d’escolarització de to-

tes les resolucions que han estat aprovades a la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.»

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

Del punt 2

«2. Traslladar a l’òrgan al qual correspon el control 
de compliment, un informe de compliment i/o estat de 
l’execució en funció del que especifica l’article 146.4 
i el 140.3 del Reglament de Parlament de Catalunya, 
de les resolucions adoptades a la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.»

Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10

Esmenes presentades
Reg. 49491 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49491)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a cercar solucions per fer front a les neces-
sitats reals de beques menjador.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a in-
crementar la partida destinada a beques menjador res-
pecta a la del 2013, com a mesura tendent a solucionar 
aquesta problemàtica.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament insta el Departament d’Ensenyament 
el pagament immediat de tot el deute corresponent a 
les beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ense-
nyaments universals i obligatoris.»
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Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10

Esmenes presentades
Reg. 49485 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 49485)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a cercar solucions per fer front a les neces-
sitats reals de beques menjador.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a in-
crementar la partida destinada a beques menjador res-
pecta a la del 2013, com a mesura tendent a solucionar 
aquesta problemàtica.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 3

«3. El Parlament insta al Govern a demanar al Govern 
de l’estat que elimini l’IVA que carrega a les activitats 
de monitoratge dels menjadors escolars, així com de 
les activitats extraescolars.»

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

Del punt 4

«4. El Parlament insta el Departament d’Ensenyament 
el pagament immediat de tot el deute corresponent a 
les beques menjador ja atorgades als alumnes d’ense-
nyaments universals i obligatoris.»

Proposta de resolució sobre la limitació de 
velocitat en un tram de la carretera C-245 a 
Gavà
Tram. 250-00815/10

Esmenes presentades
Reg. 50924; 50971 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50924)

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

D’un punt 4: 

«4. Incorporar les millores de seguretat necessàries 
per garantir la mobilitat segura dels vianants a les zo-
nes industrials i de serveis properes a la via».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50971)

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

De refosa de tots els punts

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar la limitació de velocitat a la C-245 
en el tram interurbà situat entre el pk 3,5 i el 4,8 i esta-
blir la limitació que correspongui d’acord amb les ca-
racterístiques de la carretera.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10

Esmenes presentades
Reg. 50970 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50970)

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

Del punt 1

«1. A contemplar al més aviat possible la millora el 
conjunt del tram de la carretera N-340 situat entre el 
PK 1083 i 1081 en especial pel que fa a la seguretat 
viària del pont sobre el riu Ebre, tant dels sistemes de 
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contenció com amb la implantació d’una barrera de 
separació entre els sentits de circulació.» 

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

Del punt 2

«2. A millorar la seguretat viària dels diferents acces-
sos existents en el tram esmentat de l’N-340, adap-
tant-los a la normativa vigent.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10

Esmenes presentades
Reg. 50959 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50959)

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

Del punt 1

«1. Instar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient que estableixi la correcta proporció entre 
els costos dels serveis prestats per l’administració i la 
fiscalitat que recau sobre els subjectes passius de les 
conques intracomunitàries, en compliment d’allò esta-
blert a l’article 113.8 de la Llei d’Aigües. Vetllant així 
des de l’ACA pels interessos dels municipis afectats pel 
pagament d’aquest cànon.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un procediment de queixa per als infants 
dins el sistema de protecció a la infància
Tram. 250-00819/10

Esmenes presentades
Reg. 50958 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CDI, 15.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50958)

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

Del punt 1

«1. 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.» 

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

Del punt 2

«2. Continuar donant coneixement d’aquest sistema a 
tots els professionals que mantenen contacte amb els 
infants en el sistema de protecció i, molt especialment, 
als mateixos infants.»

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

Del punt 3

«3. Garantir, l’aplicació de la carta de drets i deures 
dels infants en centres per tal que tinguin assegurat el 
dret de queixa, i que es doni instruccions per tal d’as-
segurar que els infants en situació d’acolliment tenen 
accés a aquest dret.»
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Proposta de resolució sobre l’atenció als 
alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10

Esmenes presentades
Reg. 50926; 50963 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50926)

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

Del punt 1

«1. Consensuar, liderat pels Departaments d’Ensenya-
ment i Salut i amb experts en pedagogia [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50963)

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

Del punt 6

«6. Que es destini la dotació necessària i suficient per 
desenvolupar els diferents protocols definits a la guia 
«Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit 
educatiu».»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La 
Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10

Esmenes presentades
Reg. 50968 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50968)

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

De refosa dels punts 1 i 3

«1. Continuar garantint la continuïtat de l’Aula de 
Formació d’Adults Lloreda– La Pau de Badalona, així 
com els treballs iniciats per reconvertir l’AFA Llore-
da– La Pau en un centre de Formació d’Adults amb 
l’objectiu de donar cobertura a les necessitats actuals 
de formació d’aquesta zona de Badalona.»

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

Del punt 2

«2. Seguir dotant l’escola del personal educatiu neces-
sari en funció del projecte educatiu, l’oferta formativa 
i les necessitats de la zona.»

Proposta de resolució sobre les obres de re-
posició del Parc de Can Zam, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-00822/10

Esmenes presentades
Reg. 50961 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50961)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir, en coordinació amb l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, un calendari d’execu-
ció i priorització per fases de les obres pendents d’ur-
banització de l’àmbit del parc de Can Zam.»

Proposta de resolució sobre el programa 
Erasmus
Tram. 250-00823/10

Esmenes presentades
Reg. 50927 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50927)

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

D’un punt 2. e

«2.e. Reclamar el traspàs, des del Govern de l’Estat a 
la Generalitat, de totes les beques i ajuts d’educació 
superior incloses les beques Erasmus amb les partides 
corresponents».
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Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb rela-
ció als pobles segregats i les entitats muni-
cipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10

Esmenes presentades
Reg. 50933; 50964 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50933)

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

De refosa de tots els punts en un únic punt: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a modifi-
car per al curs 2014-2015 el Decret 161/1996, del 14 de 
maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, 
i el Decret 160/1996, de 14 de maig pel qual es regu-
la el servei de menjador, amb l’objectiu de desplegar 
el que estableix l’article 6.3 de la Llei d’educació so-
bre l’oferiment d’ajuts públics als alumnes que viuen 
en poblacions sense escola, en nuclis de població allu-
nyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats 
i als alumnes amb necessitats educatives específiques 
reconegudes i fixar criteris de distància del lloc de re-
sidència al centre escolar, de nivell de renda de les fa-
mílies i de tipus de desplaçament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50964)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar negociacions amb el govern de 
l’Estat encaminades a modificar la normativa actual 
per tal que permeti que per facilitar l’escolarització de 
l’alumnat que té el domicili allunyat del centre educa-
tiu no sigui determinant el canvi de municipi, sinó que 
s’estableixin sistemes d’ajuts que tinguin en compte 
factors de distància, de renda i de comunicacions per 
tal de prioritzar els ajuts sobre les persones més neces-
sitades.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a modificar el Decret 160/1996, de 14 de 
maig i el Decret 161/1996 de 14 de maig, pels quals es 
regulen respectivament els serveis escolars de menja-
dor i de transport i, d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, a establir un sis-
tema d’ajuts per al menjador i el transport de l’alumnat 
dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts, 
que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de 
població allunyats o en zones rurals, a l’alumnat amb 
discapacitats i a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques reconegudes. Aquests ajuts han de tenir en 
compte el nivell de renda de les famílies i la naturalesa 
del desplaçament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 50934; 50965 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50934)

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

1. Reconsiderar, en funció de les previsions demogrà-
fiques i de la previsible evolució de la demanda, la de-
cisió del Departament de no ofertar places de P3 pel 
curs 2015/2016 al Calderí de Caldes de Montbui (Va-
llès Oriental).

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50965)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Departament 
d’Ensenyament a revisar l’oferta de places del primer 
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curs d’educació infantil de segon cicle al centre El Calde-
rí, si les previsions demogràfiques així ho requereixen.»

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

Del punt 2

«2. Continuar garantint la continuïtat de la construcció 
de la secció institut El Calderí durant l’exercici 2015.»

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

Esmenes presentades
Reg. 50935; 50966 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 50935)

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

De refosa de tots els punts en un únic punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a modifi-
car per al curs 2014-2015 el Decret 161/1996, del 14 de 
maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, 
i el Decret 160/1996, de 14 de maig pel qual es regu-
la el servei de menjador, amb l’objectiu de desplegar 
el que estableix l’article 6.3 de la Llei d’educació so-
bre l’oferiment d’ajuts públics als alumnes que viuen 
en poblacions sense escola, en nuclis de població allu-
nyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats 
i als alumnes amb necessitats educatives específiques 
reconegudes i fixar criteris de distància del lloc de re-
sidència al centre escolar, de nivell de renda de les fa-
mílies i de tipus de desplaçament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50966)

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar negociacions amb el govern de 
l’Estat encaminades a modificar la normativa actual 
per tal que permeti que per facilitar l’escolarització de 
l’alumnat que té el domicili allunyat del centre edu-

catiu no sigui determinant el canvi de municipi, sinó 
que s’estableixin sistemes d’ajuts que tinguin en comp-
te factors de distància, de renda i de comunicacions 
per tal de prioritzar els ajuts sobre les persones més 
necessitades.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a modificar el Decret 160/1996, de 14 de 
maig i el Decret 161/1996 de 14 de maig, pels quals es 
regulen respectivament els serveis escolars de menja-
dor i de transport i, d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, a establir un sis-
tema d’ajuts per al menjador i el transport de l’alumnat 
dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts, 
que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de 
població allunyats o en zones rurals, a l’alumnat amb 
discapacitats i a l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques reconegudes. Aquests ajuts han de tenir en 
compte el nivell de renda de les famílies i la naturalesa 
del desplaçament.»

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

Esmenes presentades
Reg. 50925; 50969 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 15.01.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 50925)

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

Al punt 2

«2. [...] habitatge social o a sòl industrial».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50969)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a no iniciar cap operació massiva de venda 
d’habitatges socials provinents del patrimoni immo-
biliari de l’Institut Català del Sòl i, en qualsevol cas, 
garantir la funció social d’aquests immobles i adoptar 
totes les mesures i els mitjans necessaris per a garantir 
una gestió adequada i eficaç dels habitatges socials de 
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titularitat pública, atesa la necessitat de constituir un 
parc d’habitatge social suficient i coherent amb les ne-
cessitats presents i futures del país.»

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

Esmenes presentades
Reg. 50967 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 24.12.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50967)

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

De refosa dels punts 1 i 2

«1. Continuar mantenint el diàleg canalitzat a través 
de la Comissió Mixta a nivell general i de les Taules 
Mixtes de planificació a nivell municipal, per tal de 
donar resposta i compliment a la resolució, tenint en 
compte les necessitats d’escolarització i les disponibi-
litats pressupostàries tal i com estableix l’article 44 de 
la LEC.»

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

Del punt 3

«3. Lliurar als Grups Parlamentaris el compliment de 
la resolució corresponent abans de finalitzar l’any 2013 
tal i com estableix el l’article 146.4 i 140 del RPC.»

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. 51008; 51034).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 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. 51009; 51035).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 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; Grup Mixt (reg. 51010; 51036; 51042).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 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; Grup Mixt; Grup Mixt (reg. 51011; 51037; 51043; 
51045).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la resposta ins-
titucional a la proposta del Govern de l’Estat 
de modificació de la regulació de les federa-
cions esportives
Tram. 250-00836/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya; Grup Mixt; Grup Mixt (reg. 51012; 51038; 51044; 
51046).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 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. 51013).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 09:30 h.

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. 51014).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 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. 51015; 51039).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 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. 51016; 51040).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.01.2014 al 20.01.2014).
Finiment del termini: 21.01.2014; 09:30 h.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.
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Proposta de resolució sobre la formació espe-
cífica dels cossos de seguretat i d’emergèn-
cies amb relació a la Llei orgànica 15/1999, 
de protecció de dades de caràcter personal
Tram. 250-00843/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre la segona fa-
se de la construcció de l’Escola El Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00846/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.



20 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 27

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució de condemna dels 
atacs als setmanaris «Capgròs» i «El Tot Ma-
taró»
Tram. 250-00852/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
que la Fundació Catalunya - La Pedrera 
mantingui oberta l’Hemeroteca de Tarrago-
na
Tram. 250-00855/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Gelida
Tram. 250-00856/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació definitiva del projecte de tancament 
de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-00857/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute relatiu al projecte d’intervenció in-
tegral al barri de Can Mas, de Ripollet
Tram. 250-00858/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’aliments de proximitat en les compres de 
l’Administració i sobre l’elaboració d’un pla 
de contractació pública alimentària
Tram. 250-00859/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre l’increment ur-
gent del nombre d’examinadors del carnet 
de conduir
Tram. 250-00860/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre el contracte del 
servei d’avions de vigilància i atac per a l’ex-
tinció d’incendis
Tram. 250-00861/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00862/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00863/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució contra l’Avantprojecte 
de llei de protecció dels drets del concebut 
i de la dona embarassada i en defensa dels 
drets sexuals i reproductius i la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00864/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre les subvenci-
ons de l’Institut Català de les Dones del 2013
Tram. 250-00865/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de l’exili republicà
Tram. 250-00866/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

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

L’any 2014 es compleixen 75 anys de l’exili republicà, 
català i espanyol, a França. El suposat final de la Guer-
ra civil (provocada per l’aixecament militar del gene-
ral Franco) i la dictadura que la va continuar va obli-
gar a milers de persones a abandonar les seves llars i 
a iniciar un llarg i dolorós exili. Un episodi d’especial 
transcendència fou la retirada de les forces republica-
nes cap a França l’any 1939, a través del Pirineu català. 
Per aquest motiu és important que la Generalitat re-

cordi aquests fets en el marc del que disposen l’article 
54 de l’Estatut de 2006, la Llei 13/2007 del Memorial 
Democràtic i la Llei 10/2009 sobre la localització de 
les persones desaparegudes durant la Gerrera Civil i 
la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses 
comunes. Un dels eixos de la commemoració ha d’es-
tar impulsat pel Museu de l’Exili de La Jonquera (Alt 
Empordà), del que cal reivindicar el seu paper en con-
traposició a les posicions d’alguns grups parlamentaris 
que el voldrien tancar.

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

Proposta de resolució

1. Commemorar durant 2014 l’Any de l’Exili republicà.

2. Constituir una comissió de seguiment dels actes in-
tegrada per tots els grups parlamentaris i una repre-
sentació de les entitats memorialistes.

3. Dotar al Memorial Democràtic dels recursos neces-
saris per a organitzar les commemoracions de l’Any 
de l’Exili.

4. Dotar a les entitats i associacions memorialistes 
dels ajuts necessaris per a que la societat civil pugui 
impulsar actes commemoratius de l’exili republicà.

5. Impulsar un conjunt d’activitats des del Museu de 
l’Exili de La Jonquera (Alt Empordà), que ha de jugar 
un paper destacat en les commemoracions de l’Any de 
l’Exili, aprofitant aquest fet per a realitzar una campa-
nya de promoció d’aquest Museu entre la ciutadania i 
els centres educatius.

6. Presentar davant la Comissió d’Afers Institucionals 
del Parlament el programa d’actuacions impulsat per 
la Generalitat en relació a l’Any de l’Exili.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.
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Proposta de resolució sobre les respostes a la 
carta que el president de la Generalitat va en-
viar al president de la Comissió Europea i als 
primers ministres o presidents dels governs 
dels estats membres de la Unió Europea
Tram. 250-00867/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 51833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El Molt Honorable President de la Generalitat de Ca-
talunya, Sr. Artur Mas i Gavarró, va enviar el passat 
20 de desembre de 2013 una carta als vint-i-set líders 
de la Unió Europea i també al president de la Comis-
sió Europea, José Manuel Durao Barroso, en la qual 
demanava suport internacional per a la celebració d’un 
referèndum separatista il·legal.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a transmetre als diferents grups parlamentaris 
cada resposta escrita rebuda pel Govern de la Gene-
ralitat a la carta enviada pel Molt Honorable President 
de la Generalitat, Artur Mas i Gavarró, al President de 
la Comissió Europea i als Primers Ministres o Presi-
dents de Govern dels estats membres de la Unió Euro-
pea el passat 20 de desembre de 2013.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2014

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

Proposta de resolució sobre el personal mè-
dic del CAP Rocafonda, de Mataró
Tram. 250-00868/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 51884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Lorena Vicioso Adria, diputada, Sal-
vador Milà i Solsona, 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 subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Recentment, s’ha tingut coneixement que dues met-
gesses del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Roca-
fonda-El Palau, les doctores Merino i Romeu, seran 
desplaçades per «motius administratius» el proper 15 
de gener, concretament pel retorn de dos metges amb 
plaça a aquest CAP. Es tracta de dues professionals 
molt ben valorades per les persones usuàries del CAP, 
que porten, respectivament, 19 i 7 anys d’exercici a 
aquest CAP. Són dues persones molt estimades pels 
seus pacients, gràcies a la seva correctíssima, sòlida 
i amable actuació professional. Rocafonda i El Palau 
són barris densament poblats, amb una gran quanti-
tat de persones grans de salut precària, una important 
població nouvinguda d’arreu del món i joves i infants 
amb problemàtiques socials i de salut diverses.

Els desplaçaments d’aquestes dues metgesses van 
units a diverses retallades prèvies aplicades pel Depar-
tament de Salut en el darrer any, com l’acomiadament 
de la mediadora intercultural, la inestabilitat en les 
subvencions i l’intent de treure el servei d’urgències de 
cap de setmana, un intent sortosament infructuós grà-
cies a la mobilització de l’Associació de Veïns de Ro-
cafonda-L’Esperança-Ciutat Jardí. Aquesta associació 
de veïns, amb el suport de la Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Mataró (FAVM), ja ha iniciat una sè-
rie de mobilitzacions i recollides de signatures per tal 
d’aconseguir que aquestes dues metgesses no siguin 
desplaçades, i puguin així continuar desenvolupant la 
seva feina al CAP de Rocafonda-El Palau.

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

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

Adoptar, amb la màxima urgència, les mesures ne-
cessàries per tal que les metgesses Sres. Les docto-
res Merino i Romeu no siguin desplaçades del CAP 
de Rocafonda-El Palau de Mataró, sense perjudici de 
la incorporació dels metges retornats, atès que aquest 
CAP està mancat de personal facultatiu i continuarà 
necessitant del reforç de les dues doctores.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Josep Vendrell Gar-
deñes, Lorena Vicioso Adria, Salvador Milà i Solsona, 
diputats, del GP d’ICV-EUiA

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 14.01.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.01.2014 al 29.01.2014).
Finiment del termini: 30.01.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.01.2014.

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 20/2013, del 9 de desembre, de ga-
rantia de la unitat de mercat
Tram. 212-00002/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: President, juntament amb vint altres dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 51913).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.01.2014.

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

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 8/2013, del 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 212-00003/10

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries

Sol·licitud: President, juntament amb vint altres dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 51914).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.01.2014.

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a afrontar la violència per motius polítics
Tram. 300-00122/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 52579 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 
de gener de 2014.

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge-
neralitat per fer front a la violència per motius polítics?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de 
drets en matèria sanitària
Tram. 300-00123/10

Presentació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 52580 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 de 
gener de 2014.

Sobre la pèrdua de drets en matèria sanitària, especial-
ment pel que fa al dret de les dones a decidir sobre el 
seu propi cos.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre els drets de les 
dones
Tram. 300-00124/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 52614 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 
de gener de 2014.

Sobre els drets de les dones.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències sanitàries de les retallades
Tram. 300-00125/10

Presentació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 52615 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 22 i 23 de gener de 2014.

Respostes d’urgència a les greus conseqüències sani-
tàries derivades de les retallades i del model sanitari.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’impuls de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació
Tram. 300-00126/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52616 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 22 i 23 de gener de 2014.

– En relació a les polítiques d’impuls de les tecnologi-
es de la informació i de la comunicació.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Fascicle segon
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Interpel·lació al Govern sobre el Fons de co-
operació local
Tram. 300-00127/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 52617 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 22 i 23 de gener de 2014.

– En relació al Fons de Cooperació Local.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’avantprojecte 
de llei orgànica de protecció de la seguretat 
ciutadana
Tram. 300-00128/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 52623 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.01.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 22 i 23 de gener de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern respecte al con-
tingut del text de l’Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Protección de la Seguridad Ciudadana; i quina serà la 
reacció del Govern davant del que implica una clara 
vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la ciu-
tadania?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el se-
guiment dels infants acollits en família
Tram. 360-00008/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014.

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets de l’infant
Tram. 360-00009/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014.

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana de Preven-
ció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 360-00010/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de 
gener de 2014, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia a la condició de dipu-
tat al Parlament de Catalunya, d’Àngel Ros Domingo, 
del GP Socialista, amb efectes des del dia 16 de gener 
de 2014.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2014

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 21/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Provinci-
al de Barcelona, corresponent al 2009
Tram. 290-00004/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51863 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00004/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 21/X, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2012, 
referent a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 
corresponent al 2009.

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 21/X, per la qual 
s’aprova l’Informe de fiscalització 17/2012, referent a 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, correspo-
nent al 2009 (núm. tram. 290-00004/10), us informo 
del següent:

Per complir amb les recomanacions del Síndic, referi-
des a la necessitat de resoldre la indefinició de la for-
ma jurídica de l’Hospital Clínic pendent des de l’any 
2008, es va crear un grup de treball que ha estat con-
siderant al llarg de l’any 2013 diverses fórmules possi-
bles per dotar de la forma jurídica més adient a l’Hos-
pital Clínic i Provincial de Barcelona.

Les actuacions encaminades a la concreció de la for-
ma jurídica de l’Hospital Clínic estan incloses en l’ar-
ticulat de la Llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic 2014: disposició addicio-
nal quarta, 1 (autorització al Govern), disposició tran-
sitòria sisena, 2 (posada en funcionament) i disposició 
derogatòria (Ordre de 29.10.90), actualment en tràmit 
al Parlament de Catalunya.

D’altra banda, pel que fa a la transparència de la comp-
tabilitat pressupostària, des de l’1 de juliol, la informa-
ció sobre les dades del centre a la Central de Resultats, 
els informes d’auditoria i els comptes anuals del Clínic 
i de Barnaclínic i els informes de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes estan disponibles en la web de 
l’Hospital Clínic.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 156/X, 
sobre l’accessibilitat del servei de programa-
ció de visites de Sanitat Respon
Tram. 290-00135/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51864 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00135/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 156/X, 
sobre l’accessibilitat del servei de programació de visi-
tes de Sanitat Respon.

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 156/X, sobre l’acces-
sibilitat del servei de programació de visites de Sani-
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tat Respon (núm. tram. 290-00135/10), us informo del 
següent:

El servei de programació de visites, des del mes de 
febrer de 2013, no es realitza per Sanitat Respon sinó 
mitjançant el telèfon de cita prèvia de l’Institut Cata-
là de la Salut 902 111 444. Aquest és el número on els 
ciutadans es poden programar les seves visites amb els 
serveis de medicina, pediatria, infermeria, odontolo-
gia i treball social en els centres gestionats per l’Insti-
tut Català de la Salut (ICS).

L’ICS ha posat a disposició de la ciutadania un sistema 
automatitzat de programació de cites amb l’objectiu de 
millorar l’accessibilitat telefònica dels seus centres i ser-
veis, ja que ofereix unes condicions d’accés d’alta qua-
litat; disponibilitat 24 hores al dia, els 365 dies de l’any 
i gran capacitat per atendre les trucades: atenció amb 
suport d’operador de dilluns a divendres de 7h a 23h. La 
resta de l’horari amb atenció mecanitzada o IVR.

L’atenció mecanitzada consisteix en un sistema tele-
fònic que és capaç de rebre una trucada i interactuar 
amb les persones a través de gravacions de veu i el 
reconeixement de respostes simples, com «si», «no» 
o altres. Aquest sistema reconeix totes les variants di-
alectals del català i en el cas de persones grans o amb 
dificultats de dicció, i que així ho manifestin al seu 
CAP, els seus números s’incorporen a una base de da-
des de forma que sempre que truquen passen directa-
ment a l’operador.

Segons les dades que consten fins a 31 d’octubre, el 
nombre de trucades ateses ha estat de 1.321.660 i 
les reclamacions han estat 1.057 que representen un 
0,0799%.

El ciutadà pot utilitzar el teclat als primers tres modes 
(selecció d’idioma, menú inicial i selecció de professi-
onal), malgrat la IVR no ho demani i, a l’opció d’iden-
tificació del pacient, es pot dir o prémer els números 
sol·licitats tant del CIP com del DNI. Una vegada feta 
la primera programació, i un cop confirmada la visita, 
hi ha l’opció de poder fer fins a quatre programacions, 
per a la persona que vulgui l’usuari (fill, mare, pare-
lla,...).

S’ha implantat un filtre on s’anoten els telèfons dels 
ciutadans que presenten dificultats per poder interac-
cionar amb la IVR, per tal que passin directament a 
l’operador. A més, es disposa d’un mecanisme de ges-
tió de rebuig consistent en recopilar els números de te-
lèfon dels usuaris que pengen en els tres primers nodes 
(selecció d’idioma, menú inicial i selecció de professi-
onal) per tal que en posteriors trucades, si es detecten 
aquests números, les trucades es deriven directament a 
l’operador sense passar per la IVR.

Les millores introduïdes des de febrer de 2013 estan 
fonamentalment basades en l’accessibilitat dels ciuta-
dans a aquest servei de programació:

1. S’ha donat publicitat al número 933 268 901 que és 
l’equivalent al 902 111 444 i que no és de tarifació ad-
dicional atès que una de les qüestions que més deman-
dava la ciutadania era que el fet que trucar a un núme-
ro 902 implicava un cost addicional.

2. S’ha ampliat la cartera de serveis del telèfon de cita 
prèvia de l’ICS afegint la programació de vacunes a 
les unitats de salut internacional de l’ICS.

3. Per millorar la interacció dels usuaris amb la IVR, 
s’ha fet un canvi a la locució d’inici més entenedora i 
curta.

4. S’ha editat un full informatiu dels passos a seguir 
per aconseguir una comunicació més fluida amb la ci-
ta prèvia telefònica, tant pels professionals com pels 
ciutadans.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 264/X, 
sobre la presentació d’un informe sobre el 
funcionament de l’oficina de turisme virtual
Tram. 290-00226/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51882 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00226/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 264/X, 
sobre la presentació d’un informe sobre el funciona-
ment de l’oficina de turisme virtual.

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 264/X, sobre la pre-
sentació d’un informe sobre el funcionament de l’ofi-
cina de turisme virtual (núm. tram. 290-00226/10), us 
informo del següent:

L’oficina de turisme virtual «Ask the office» és una 
oficina virtual disponible per a usuaris de la pàgi-
na «Catalunya Experience» del Facebook. Els usua-
ris poden fer consultes sobre Catalunya a Facebook i, 
aquestes, són ateses pel personal de la xarxa d’oficines 
de turisme de la Generalitat.

Aquesta oficina de turisme virtual és promocionada a 
través dels diferents canals de que disposa l’Agència 
Catalana de Turisme, i principalment a través del «Ca-
talunya Experience» del Facebook, que té actualment 
més de 120.000 seguidors.
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«Ask the office» compta amb un mur propi en el qual 
es publiquen les consultes i les respostes. No obstant, 
l’usuari pot sol·licitar que el procés sigui privat i, en 
aquest cas, la resposta es realitza per correu electrònic. 
L’oficina virtual disposa també d’una secció de «Pre-
guntes més freqüents» amb informació pràctica per 
viatjar a Catalunya.

El servei és accessible des de l’ordinador i les consul-
tes es poden realitzar en català, castellà, anglès, fran-
cès, italià i alemany. Properament aquest servei també 
serà accessible des dels dispositius mòbils.

El nombre de consultes rebudes fins a l’últim dia del 
mes anterior al de l’aprovació d’aquesta resolució van 
ser de 37 consultes.

A nivell pressupostari, té assignat 5.000 euros pel des-
envolupament i manteniment de l’aplicació dins de Fa-
cebook. Per la seva naturalesa, no disposa d’un docu-
ment de creació ni forma jurídica.

La valoració a dia d’avui és molt positiva, ja que l’ob-
jectiu d’aquesta oficina de turisme virtual és principal-
ment donar sortida a la quantitat de preguntes i dubtes 
que es generen a la comunitat del Facebook del «Ca-
talunya Experience». Així doncs, via l’oficina virtual, 
es poden canalitzar aquestes preguntes cap a informa-
dors turístics, experts en el seu camp. Tot això sense 
recursos humans addicionals, i amb col·laboració entre 
l’Agència Catalana de Turisme i els informadors turís-
tics de la Generalitat. Un servei innovador i pioner que 
ha requerit d’una inversió mínima.

Barcelona, 8 de gener de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 266/X, 
sobre l’adopció de mesures urgents per als 
desocupats de cinquanta anys o més
Tram. 290-00228/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51883 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. resolució: 290-00228/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 266/X, 
sobre l’adopció de mesures urgents per als desocupats 
de cinquanta anys o més.

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 266/X, sobre l’adop-
ció de mesures urgents per als desocupats de cinquan-

ta anys o més (núm. tram. 290-00228/10), us informo 
del següent:

Quant a l’apartat a) que insta a promoure la millora de 
l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones aturades de 
llarga durada.

Mitjançant l’atenció personalitzada que es realitza a 
les oficines de treball es promou la millora de l’ocupa-
bilitat de les persones aturades de llarga durada, a tra-
vés de les accions d’orientació a partir de les quals es 
deriva a les persones cap als serveis o programes més 
adequats a les seves característiques.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a Impulsar programes 
de formació i treball per a les persones de cinquanta 
anys o més, prioritzant el col·lectiu d’aturats de llarga 
durada.

Des del SOC s’han impulsat programes de treball i 
formació on les persones de cinquanta anys o més són 
un col·lectiu prioritari; així com el col·lectiu d’aturats 
de llarga durada, com són:

– Programes de col·laboració social per al foment de 
l’ocupació, a través de les administracions públiques, 
per a persones perceptores de subsidis d’atur, majors 
de 45 anys.

Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a la realització d’actuacions de 
foment de l’ocupació, mitjançant programes de col-
laboració social en administracions públiques, amb 
persones perceptores de prestacions d’atur, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2013.

– Programa mixt Treball i Formació adreçat a perso-
nes aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi

Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa mixt 
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prio-
ritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la 
convocatòria per a l’any 2013.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a posar en funciona-
ment un dispositiu de reconeixement de competències 
amb caràcter preferent.

El Govern de la Generalitat ha desenvolupat varies 
actuacions de reconeixement, avaluació i acreditació 
d’unitats de competències professionals adquirides 
mitjançant l’experiència laboral o els aprenentatges no 
formals, tot i que de forma experimental i subjecte a la 
legislació estatal.

És important ressaltar que aquesta mesura està con-
templada en el III Pla General de FP 2013-2016 de Ca-

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6454/1315812.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6455/1315889.pdf
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talunya, aprovat per l’Acord de Govern de 30 d’abril 
de 2013, en el seu eix estratègic 3: «Organització d’un 
mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de 
les competències professional», finalitat que està reco-
llida en els criteris de desenvolupament de la futura 
Llei de la formació professional, actualment en elabo-
ració pels departaments competents en la matèria.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a aplicar polítiques 
actives específiques de qualificació i requalificació 
professional per a persones de cinquanta o més i atu-
rades de llarga durada.

En el Programa de formació d’oferta prioritàriament 
per a persones aturades, els majors de 45 anys i els atu-
rats de llarga durada són un dels col·lectius prioritaris.

Ordre EMO/248/2013, de 14 d’octubre, per la qual 
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions 
per a la realització d’accions de formació d’oferta adre-
çades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/
ades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 (FOAP 2013).

Pel que fa a l’apartat e) que insta a establir a partir de 
les possibilitats pressupostàries, un sistema de beques 
per assistència a la formació per a persones amb res-
ponsabilitats familiars.

Actualment poden ser beneficiàries de beques per as-
sistència a formació les persones que compleixen amb 
l’article 5 de l’Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre, 
per la qual es modifica l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de 
juliol, per la qual es regula el règim d’ajuts i beques a 
les persones treballadores desocupades i empreses es-
tablertes en de matèria de formació d’oferta:

«8.1 Podran rebre aquestes beques les persones treba-
lladores desocupades amb discapacitat, igual o supe-
rior al 33%, que participin en qualsevol de les moda-
litats de formació d’oferta, l’alumnat dels programes 
públics d’ocupació formació i determinats col·lectius 
de persones desocupades que participin en itineraris 
de formació professional personalitzats en el marc dels 
programes específics per a la formació de persones 
amb necessitats formatives especials o que tinguin difi-
cultats per a la seva inserció o requalificació professio-
nal. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol 
altra regulada en aquesta Ordre.

»8.2 L’alumnat dels programes públics d’ocupació –
formació tindrà dret a percebre aquesta beca durant la 
primera fase formativa.»

Pel que fa a l’apartat f) que insta a fer accions de su-
port a l’autoocupació mitjançant programes d’assesso-
rament i acompanyament a la iniciativa emprenedora.

El dia 4 de novembre es va publicar al DOGC l’Ordre 
EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven 

les bases reguladores per a la concessió de subvenci-
ons per al suport a la consolidació del treball autònom 
a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
Un dels col·lectius prioritaris a qui s’adreça, és el de 
persones més grans de 45 anys.

També es va publicar al DOGC el dia 8 de novembre 
l’Ordre EMO/276/2013, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores del Programa integral de foment de 
l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya 
Emprèn. Aquest programa oferirà, a través de la xarxa 
Catalunya Emprèn, serveis d’informació i orientació, 
assessorament, formació i suport a la consolidació a 
les persones emprenedores. Està dotat amb 5,3 mili-
ons d’euros.

La xarxa que es constitueixi estarà formada per admi-
nistracions locals i supramunicipals, col·legis professi-
onals, agents socials i econòmics, universitats i enti-
tats del sector privat. Les entitats que formen part de 
la Xarxa hauran de prestar un suport integral a les per-
sones emprenedors perquè puguin crear i consolidar la 
seva empresa i créixer.

Els organismes que formaran part d’aquesta xarxa re-
bran els ajuts de la Generalitat per facilitar informa-
ció i orientació als emprenedors que tinguin una idea 
empresarial. Un cop avaluat el projecte, oferiran as-
sessorament durant el procés de creació de l’empresa 
i ajudaran a planificar la seva posada en marxa. Igual-
ment, oferiran seguiment tècnic durant els tres pri-
mers anys de vida de l’empresa per tal de facilitar-ne 
la consolidació.

Les entitats que participin en el projecte també desenvo-
luparan programes de formació per millorar les habili-
tats i capacitats en matèria de gestió empresarial dels em-
prenedors. Les actuacions començaran a finals del 2013 i 
es desenvoluparan fins el 30 de novembre del 2014.

Així mateix, cada entitat haurà de prestar com a mí-
nim dos serveis complementaris a escollir entre un 
ampli catàleg que inclou:

– Accions de sensibilització i foment de l’esperit em-
prenedor
– Informació, assessorament i acompanyament espe-
cífics per a l’economia social i cooperativa, el treball 
autònom i l’emprenedoria social
– Informació, assessorament i mediació sobre l’accés 
al finançament
– Vivers d’empreses
– Serveis d’informació i assessorament sobre el tras-
pàs de negocis
– Serveis d’informació, assessorament i formació d’al-
fabetització digital (Punt homologat TIC)
– Serveis d’informació i assessorament de les noves 
oportunitats de negoci pels projectes empresarials TIC 
i de foment l’ús de les TIC
– Serveis d’informació i assessorament de segona 
oportunitat per a empresaris d’empreses en fallida o 
que hagin tancat

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=646426&type=01&language=ca_ES
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/_links_externs/TRE_396_2009
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– Serveis de finestreta única empresarial per facilitar 
l’inici de l’activitat econòmica a fi de simplificar i agi-
litzar els tràmits administratius
Així mateix, hem posat en marxa un programa pilot 
de suport a la consolidació del treball autònom dotat 
amb 600.000 €, mitjançant l’ORDRE EMO/271/2013, 
de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores per a la concessió de subvencions per al su-
port a la consolidació del treball autònom a Catalunya 
i s’obre la convocatòria per a l’any 2013

El programa pilot d’ajuts per al suport a la consolida-
ció del treball autònom vol ser una eina per millorar 
la competitivitat dels negocis de les persones treballa-
dores autònomes i alhora lluitar contra la destrucció 
d’ocupació autònoma a Catalunya.

La nova iniciativa del Departament d’Empresa i Ocu-
pació estableix dues tipologies de programes disse-
nyats per ajudar els treballadors autònoms a superar 
els principals problemes que tenen actualment:

– Línia A: accions de formació estratègica en gestió 
empresarial i servei d’assessorament personalitzat 
a treballadors autònoms per afavorir la consolidació 
dels seus negocis
– Línia B: accions d’assessorament i acompanyament 
a treballadors autònoms en els processos de negocia-
ció creditícia amb les entitats financeres.

Pel que fa a l’apartat g) que insta a col·laborar amb les 
or ganitzacions patronals que desenvolupen programes 
d’acompanyament a partir del voluntariat de perso-
nes amb experiència en la creació d’empreses

Entre les entitats que participen en el programa inte-
gral de foment de l’emprenedoria s’hi inclouen les or-
ganitzacions de sèniors voluntaris que presten serveis 
de suport a les persones emprenedores.

Pel que fa a l’apartat h) que insta a incentivar, orientar 
i acompanyar a les persones de cinquanta o més en la 
recerca de feina.

A través de l’atenció directa i personalitzada que es re-
alitza a les oficines de Treball s’està incentivant, orien-
tant i acompanyant a les persones aturades de llarga 
durada i de cinquanta o més en la cerca de feina. Així 
mateix, es reforça la tasca feta a les oficines a través 
de les entitats col·laboradores amb el SOC en matèria 
d’orientació per a l’ocupació.

Ordre EMO/234/2013, de 25 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per al desenvolupament d’espais de recer-
ca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

Barcelona, 8 de gener de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 310/X, 
sobre el garantiment del funcionament del 
servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalà-
ria d’Utilització Pública

Tram. 290-00266/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 

Reg. 51865 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00266/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 310/X, 
sobre el garantiment del funcionament del servei d’he-
modinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública.

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 310/X, sobre el garan-
timent del funcionament del servei d’hemodinàmica de 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (núm. tram. 
290-00266/10), us informo del següent:

El passat 15 d’octubre de 2012 es va ampliar l’hora-
ri de les unitats d’hemodinàmica dels hospitals Joan 
XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau 
de Vilanova de Lleida, una acció que tenia com a ob-
jectiu millorar els resultats del Codi infart. Fins ales-
hores, dels deu centres de Codi infart de Catalunya, 
cinc tenien un horari de 24 hores i uns altres cinc de 
8 hores durant els dies laborables. Ara fa un any, els 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida van incrementar 
l’horari, i van passar a fer de 8 hores al dia els dies la-
borables a 12 hores cada dia de la setmana.

L’objectiu d’aquesta ampliació horària era millorar 
l’accessibilitat a l’angioplàstia primària, el procedi-
ment terapèutic que cal fer als pacients que han pa-
tit un infart de miocardi amb elevació del segment ST 
(IAMEST) per desobstruir l’artèria i que es realitza a 
les sales d’hemodinàmica i evitar, així, seqüeles greus 
incapacitants postinfart.

La millora pretenia poder atendre els pacients amb un 
interval de temps més curt, és a dir, que els pacients 
que tenen aquests tres centres com a hospitals de refe-
rència poguessin ser tractats al seu territori sense ne-
cessitat de desplaçar-se a centres de Barcelona i gua-
nyant temps en desplaçaments. En general, s’accepta 
que el temps ideal entre el diagnòstic i l’obertura de 
l’artèria i el restabliment del flux sanguini (reperfusió) 
és inferior o igual als 120 minuts. Amb aquesta ampli-
ació horària s’ha aconseguit millorar els temps de res-
posta perquè s’atenen més casos en el mateix territori 
i els trasllats dels pacients són, lògicament, més breus.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6475/1318923.pdf


20 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

4.50.01. INFORMACIó 40

Les dades disponibles del registre del Codi infart per 
al període 2010 a mitjan 2013 mostren que s’ha du-
plicat el nombre de pacients atesos als centres en els 
quals s’ha ampliat l’horari i que s’ha reduït el temps 
que transcorre entre el diagnòstic de l’infart i la reper-
fusió. En el global de Catalunya la reducció ha estat de 
110 minuts de mitjana el 2010 a 103 minuts el 2013.

A més, s’ha augmentat el percentatge de pacients als 
quals es desobstrueix l’artèria amb angioplàstia pri-
mària en menys de dues hores des del diagnòstic, el 
qual ha passat de 59% l’any 2010 al 65% el primer se-
mestre de 2013. Aquesta millora és per al global de 
Catalunya, però també s’observa als territoris on hi ha 
ampliació horària.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és 
el de referència dels residents a les regions sanitàries 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre pel que fa als 
pacients amb sospita d’un IAMEST. Les dades preli-
minars de l’anàlisi dels nou mesos després de l’ampli-
ació de l’hemodinàmica en relació amb els nou mesos 
previs, mostren un increment del 97% del nombre de 
codis activats i tractats a l’hospital i un increment del 
nombre d’angioplàsties primàries. Aquesta activitat re-
presenta una millora dels temps entre l’electrocardio-
grama i l’obertura de l’artèria i un increment del per-
centatge de pacients de l’àrea d’influència del centre 
sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en 
menys de 120 minuts, que passa d’un 30% a un 42%.

L’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida és el de refe-
rència per als codis IAM dels residents de les regions 
sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran. Les dades pre-
liminars mostren un increment d’un 78% del nombre 
de codis atesos, un increment del nombre d’angioplàs-
ties primàries, de 41 a 68. Aquesta activitat ha repre-
sentat també un increment del percentatge de pacients 
de la seva àrea d’influència sotmesos a reperfusió amb 
angio plàstia primària en menys de 120, que passa d’un 
34% a un 52%.

La població de referència de l’Hospital Universitari de 
Girona Doctor Josep Trueta, pel que fa al Codi infart 
és la població de la Regió Sanitària Girona, amb ex-
cepció de la zona de l’Alt Maresme (que té l’Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona com a hospital de 
referència) a més d’Osona. Les dades preliminars dels 
nou mesos després de l’ampliació de l’horari de l’he-
modinàmica mostra un increment del nombre de codis 
atesos d’un 140%, un augment del nombre d’IAMEST 
atesos i una forta pujada del nombre d’angioplàsti-
es primàries. Els resultats preliminars mostren tam-
bé una millora del temps entre l’electrocardiograma i 
l’obertura de l’artèria dels pacients atesos en el centre, 
i també ha representat un increment del percentatge de 
pacients sotmesos a reperfusió amb angioplàstia pri-
mària en menys de 120 minuts, que ha passat del 38% 
al 52%.

Paral·lelament el Departament de Salut ha impulsat di-
ferents campanyes divulgatives per intentar conscien-
ciar la població sobre com cal actuar davant dels símp-
tomes d’infart:

– campanya per millorar la resposta dels pacients,
– campanya per promoure la pràctica de l’electrocardi-
ograma abans de 10 minuts,
– distribució dels cartells als serveis d’urgències dels 
centres de salut i dels hospitals sobre l’elevació del 
segment ST,
– realització dels cursos del Codi infart a tots els cen-
tres assistencials i inclusió de la formació com a criteri 
d’acreditació de centres.

Totes aquestes iniciatives, juntament amb l’ampliació 
horària dels hospitals Joan XXIII, Trueta i Arnau de 
Vilanova han permès incrementar el nombre d’infarts 
de miocardi amb elevació del segment ST sotmesos a 
reperfusió, s’ha incrementat la proporció de reperfu-
sió amb angioplàstia primària i s’ha disminuït el temps 
entre l’infart i la reperfusió.

Es continuarà l’avaluació durant el 2014 i en base els 
resultats es plantejarà la necessitat de reordenar l’ofer-
ta horària.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 311/X, 
sobre el finançament de les entitats de lluita 
contra el virus d’immunodeficiència humana i 
la sida
Tram. 290-00267/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51866 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00267/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 311/X, 
sobre el finançament de les entitats de lluita contra el 
virus d’immunodeficiència humana i la sida.

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 311/X, sobre el fi-
nançament de les entitats de lluita contra el virus d’im-
munodeficiència humana i la sida (núm. tram. 290-
00267/10), us informo del següent:

En l’entorn econòmic actual s’estan cercant fórmu-
les de finançament estables per tal de coadjuvar per 
la sostenibilitat de les activitats de les entitats que tre-
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ballen en l’àmbit del VIH/sida; tanmateix, mentre que 
aquesta no es pugui consolidar es manté la política de 
subvencions a aquest tipus d’entitats. El concurs públic 
de subvencions és la fórmula relacional prevista entre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i les entitats 
de caràcter no lucratiu per al finançament d’activitats 
de prevenció de la infecció pel VIH/sida per als pro-
pers anys.

Conscients de la importància d’assegurar l’estabilitat 
de les intervencions preventives del VIH conduïdes pel 
teixit associatiu i d’efectivitat provada, l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya ha aconseguit mantenir en el 
2013 l’import atorgat a través del concurs públic de sub-
vencions de l’any 2012.

A més, des de l’any 2012, l’Agència subscriu acords 
de col·laboració amb les quatre diputacions provincials 
per tal de garantir la sostenibilitat econòmica d’aquest 
tipus d’intervencions.

És important continuar mantenint una estreta coope-
ració en diverses àrees d’actuació sanitària relaciona-
des amb la cartera de serveis de salut pública, el Pla 
Interdepartamental de Salut Pública i el Pla de Salut 
de Catalunya, que s’aniran concretant progressiva-
ment i en les que s’inclouran tant les competències en 
matèria de VIH/Sida i salut pública de la Generalitat 
com les corresponents al món local, tenint en comp-
te les especificitats de cada territori. En aquest sentit 
aquestes línies d’acció quedaran recollides en el pro-
per Pla d’Acció 2014-2017.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 314/X, 
sobre la potenciació de la internacionalització 
del sector carni català
Tram. 290-00270/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51867 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00270/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 314/X, 
sobre la potenciació de la internacionalització del sec-
tor carni català.

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 314/X, sobre la 
potenciació de la internacionalització del sector car-

ni català (núm. tram. 290-00270/10), us informo del 
següent:

Ni l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
ni altres organismes de Salut, tenen entre les seves 
funcions el foment de la promoció dels sectors expor-
tadors ni la participació en l’obertura de nous mercats, 
les quals corresponen a altres organismes de promoció 
econòmica o promoció de mercats agroalimentaris, 
com són, a nivell de l’Administració General de l’Es-
tat, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient o el 
Ministeri d’Afers Estrangers.

A Catalunya, l’empresa pública Prodeca, depenent del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, promou la internacionalit-
zació i la promoció del sector agroalimentari català i, 
entre ells, del sector carni.

Amb tot, la garantia de salubritat dels productes ali-
mentaris és condició necessària per al manteniment 
de l’activitat econòmica tant en els mercats internacio-
nals com en els de la Unió Europea. És doncs en aquest 
context que es pot afirmar que, des del Departament de 
Salut, mitjançant l’ASPCAT, es porten a terme accions 
de suport i d’acompanyament al foment de l’exportació 
dels sectors agroalimentaris catalans, aportant amb les 
seves actuacions de control oficial les garanties sanità-
ries requerides per la comercialització dels productes 
alimentaris.

L’ASPCAT a Catalunya, igual que les autoritats sani-
tàries de la resta de comunitats autònomes, és la res-
ponsable del control sanitari dels establiments i pro-
ductes alimentaris que es posen al mercat. Així, ha de 
comprovar i garantir que els establiments compleixen 
amb allò que està establert a les normatives sanitàries 
i que ha de fer de manera eficient i seguint els requeri-
ments establerts normativament la qual cosa s’eviden-
cia, permanentment, en rebre les auditories dels orga-
nismes de control nacionals, de la Unió Europea o dels 
països tercers.

La Comissió Europea, mitjançant l’Oficina Alimentà-
ria i Veterinària (OAV), elabora un pla anual d’audito-
ries als estats membres per comprovar l’organització 
i el funcionament dels organismes de control oficial 
en matèria de seguretat alimentària. Els controls co-
munitaris posen en evidència el grau de compliment 
amb la legislació comunitària, i permeten corregir les 
no conformitats identificades mitjançant l’elaboració 
de plans d’acció que donen resposta a les recomanaci-
ons de la Comissió. Cal remarcar que, per donar una 
resposta suficient als requeriments de l’OAV, cal la col-
laboració estreta entre l’administració i els diferents 
sectors econòmics.

L’any 2013, l’OAV va programar 7 auditories a l’Estat 
Espanyol, 6 de les quals s’han fet sobre àmbits com-
petencials de l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
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– Residus de Medicaments veterinaris en animals i pro-
ductes d’origen animal
– Plaguicides
– Carn fresca, carn picada, productes i preparats carnis 
i carn separada mecànicament
– Productes de la pesca
– Contaminants
– Revisió general del perfil del país

Els resultats d’aquestes auditories han estat favora-
bles, la qual cosa indica que el sistema de control ofi-
cial emprat compleix amb els requeriments necessaris 
per a la comercialització dels productes alimentaris de 
manera segura.

Més concretament, el suport que l’ASPCAT realitza a 
la internacionalització de les empreses càrnies catala-
nes és divers: d’una banda, l’ASPCAT assegura que les 
autoritzacions sanitàries i certificacions que sol·liciten 
les empreses, puguin ser obtingudes pels operadors 
econòmics de manera regular i diligent (autoritza cions 
inicials, revaloracions i certificacions periòdiques 
d’exportació), i per l’altra, l’ASPCAT dóna les garan-
ties a les autoritats sanitàries dels països tercers que el 
sistema de control oficial a Catalunya, és l’adequat per 
garantir el compliment de la normativa sanitària i de 
control en l’elaboració dels productes i l’enviament de ca-
da partida de carn i productes carnis a cada país tercer.

L’ASPCAT rep les visites de les autoritats sanitàries 
dels països tercers en dos tipus de situacions: la pri-
mera, quan el país tercer vol comprovar per primera 
vegada que els establiments que han sol·licitat expor-
tar compleixen els requisits sanitaris i que l’ASPCAT, 
com autoritat sanitària, té els mecanismes de control 
oficial adequats i que supervisa correctament els esta-
bliments. La segona, quan els establiments ja exporten 
però les autoritats dels països tercers volen comprovar 
que els establiments autoritzats continuen complint les 
condicions d’autorització i que el sistema de control 
oficial continua donant garanties respecte l’execució 
dels controls. Un resultat no favorable en aquestes vi-
sites pot suposar que calgui fer un seguiment reforçat 
de les no conformitats detectades, aplicar mesures de 
restricció o inclús la desautorització dels establiments.

Per garantir el compliment de les condicions sanitàries 
en els establiments carnis, cal la presència permanent 
dels veterinaris oficials en els escorxadors i periòdica 
en la resta d’establiments carnis. D’igual manera els 
inspector veterinaris oficials són requerits pels establi-
ments per emetre els corresponents certificats d’expor-
tació, activitat que comporta per cada certificació una 
revisió documental i del producte a exportar. Així ma-
teix, els inspectors de l’ASPCAT han de donar resposta 
amb informes oficials quan es produeixen aturades de 
productes a les duanes de destí per detecció de no con-
formitat o documentació en els productes exportats.

Un altre factor decisiu per garantir un control sanitari 
de qualitat i que col·labora en el foment del comerç in-

ternacional d’aliments, és la Xarxa de Laboratoris de 
Salut Pública de l’ASPCAT, formada per 5 laboratoris 
acreditats que realitzen les determinacions analítiques 
de control oficial dels requisits exigits en el productes 
alimentaris, bé de la Unió Europea o dels països ter-
cers. Sovint, les autoritats sanitàries dels països tercers 
que vénen a auditar a Catalunya, demanen també visi-
tar algun dels laboratoris de salut pública per compro-
var la qualitat dels seus mètodes de treball i l’adequa-
ció de les seves instal·lacions. Aquestes visites rebudes 
sempre han estat valorades com a favorables en els in-
formes d’auditoria rebuts.

El promig d’autoritzacions de l’exportació a països ter-
cer d’empreses catalanes del sector carni gestionades 
per l’ASPCAT al 2012 va ser de 363, les quals van ge-
nerar 495 actuacions especifiques relacionades amb el 
seguiment de les empreses exportadores autoritzades. 
També es van atendre 6 auditories a diferents establi-
ments catalans exportadors a Xina i USA, així com 4 
auditories de les autoritats sanitàries de Corea del Sud, 
Japó, USA i Cuba, auditant un total de 9 establiments 
del sector carni a Catalunya.

Durant el 2013 l’ASPCAT ha atès i donat resposta als 
requeriments d’informació i actuació derivats a 6 au-
ditories especifiques en el marc de la verificació de les 
condicions del sistema de control oficial emprat a Ca-
talunya d’acord amb els acords bilaterals per a la ex-
portació extracomunitària de la Unió Duanera (Rús-
sia, Bielorússia i Kazajistan) amb l’elaboració de 95 
visites extraordinàries de revaloració d’establiments 
exportadors, amb l’emissió dels corresponents infor-
mes específics i la posterior atenció de dues visites de 
les autoritats de la Unió duanera, al març i al setembre, 
on es van visitar un total de 25 establiments. També es 
van atendre les visites de les auditories de les autori-
tats sanitàries de la República Xina, Malàisia, Perú i 
Taiwan i Corea del Sud; en total, al 2013, es van audi-
tar per les autoritats dels tercers països un total de 43 
empreses catalanes del sector carni.

Pel que fa a la participació en les negociacions amb els 
països tercers en l’obertura de nous mercats exteriors, 
l’Administració General de l’Estat és qui té les compe-
tències i intervé en les negociacions. Tanmateix però, 
l’ASPCAT forma part del grup reduït de CCAA que 
participen amb Sanitat exterior en el qual es treballen 
els aspectes de Salut Pública que ha de contenir el text 
d’un nou Reial Decret estatal que vol regular la cer-
tificació veterinària oficial dels productes destinats al 
mercat internacional.

Pel que fa a les accions 2014, està previst crear una 
comissió interinstitucional per a la garantia sanitària 
dels productes alimentaris destinats al mercat extra-
comunitari a fi d’impulsar la millor organització dels 
serveis de control oficial per atendre l’increment de re-
queriments i especificacions en matèria d’exportació a 
països tercers, així com oferir a les autoritats sanitàri-
es de països tercers una integritat dels organismes de 
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control, una acció coordinada i una millor coherència 
en les mesures que s’adoptin com a garantia sanitària 
dels aliments entre les normes de la UE i les normes 
específiques del mercat extracomunitari.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 316/X, 
sobre les llistes d’espera dels hospitals de 
Terrassa
Tram. 290-00272/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51868 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00272/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 316/X, 
sobre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 316/X, sobre les 
llistes d’espera dels hospitals de Terrassa (núm. tram. 
290-00272/10), us informo del següent:

Pel que fa a impulsar les mesures necessàries per a re-
duir les llistes d’espera, cal dir que, la contractació de 
serveis dels hospitals de Terrassa per al 2013 ha pre-
vist un increment de les intervencions quirúrgiques 
contractades respecte les del 2012 (250 intervencions). 
Això ha estat possible gràcies a les actuacions que 
s’estan fent pel que fa al pacient crònic complex i que, 
d’acord amb el Pla de salut, asseguren una reducció de 
les altes mèdiques.

D’altra banda, s’ha continuat treballant en la Comissió 
Territorial d’Accessibilitat dels Vallesos convocada per 
la Gerència de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanità-
ria Barcelona del CatSalut, que reuneix periòdicament 
tots els gerents i directors assistencials dels centres. 
L’objectiu de la Comissió és assegurar l’accessibilitat 
dels pacients del territori a les intervencions quirúrgi-
ques. En aquest sentit, s’ha prioritzat l’objectiu d’asse-
gurar que, a final de l’any 2013, cap pacient del territori 
estigui en llista d’espera més d’un any per a les inter-
vencions garantides, i que els pacients que estan en llis-
ta de 9 a 12 mesos es redueixin respecte al 2012.

S’ha fet un esforç per adequar l’activitat quirúrgica dels 
centres a aquestes directrius, incrementant el nombre 
d’intervencions de manera global i obrint sessions de 
quiròfan en alguns casos. A més, en funció de les dis-

cordances entre la capacitat dels centres i la llista d’es-
pera s’han fet derivacions de pacients entre centres de 
dins i de fora del territori.

La informació sobre les llistes d’espera es presenta en 
roda de premsa i es publica semestralment al web del 
CatSalut. A final del mes de juliol 2013 el temps d’es-
pera per a les intervencions quirúrgiques garantides en 
els hospitals de Terrassa era de 5,4 mesos per a l’Hos-
pital Mútua de Terrassa i de 3,61 mesos per a l’Hospi-
tal de Terrassa.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 320/X, 
sobre la dotació d’aparells d’electroestimula-
ció a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida
Tram. 290-00276/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51869 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. resolució: 290-00276/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 320/X, 
sobre la dotació d’aparells d’electroestimulació a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 320/X, sobre la dota-
ció d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, de Lleida (núm. tram. 290-
00276/10), us informo del següent:

Els electroestimuladors són uns aparells que s’utilit-
zen en el camp de la Rehabilitació principalment com 
a complement per a la potenciació muscular.

Al desembre de l’any 2012 es va considerar que la dota-
ció existent en el servei de Rehabilitació en aquell mo-
ment (un ubicat a l’Hospital de Santa Maria i un altre 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova), podria 
resultar escàs en moments d’alta demanda. Per aquest 
motiu, el març del 2013, es va duplicar el nombre dels 
esmentats electroestimuladors (2 a l’Hospital de Santa 
Maria i 2 a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova).

S’ha de dir que no tots els pacients que reben fisio-
teràpia necessiten aquesta teràpia. Bàsicament, se´n 
beneficien aquells pacients que requereixen de po-
tenciació muscular. L’electroestimulació és un coad-
juvant, ja que es pot augmentar la capacitat muscu-
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lar d’altres maneres. Així, doncs, en cap moment cap 
pacient s’ha hagut d’esperar més temps per a realit-
zar tractament o se n’ha quedat sense per no dispo-
sar de suficient dotació. Sí que és possible que, durant 
un curt termini de temps i en pics d’alta demanda, 
algun pacient s’hagi hagut d’esperar uns minuts fent 
un altre tipus de teràpia mentre finalitzava l’anterior.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
378/X, sobre la modificació del mapa de zo-
nes del sistema tarifari integrat
Tram. 290-00333/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 51765 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió De Territori i 
Sostenibilitat

Núm. resolució: 290-00333/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 378/X, 
sobre la modificació del mapa de zones del sistema ta-
rifari integrat.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt b de la Resolució 378/X, so-
bre la modificació del mapa de zones del sistema ta-
rifari integrat (núm. tram. 290-00333/10), us informo 
del següent:

El tractament de noves bonificacions en els títols de 
transport integrat resta diferit al desenvolupament del 
nou sistema tarifari T-Mobilitat endegat per l’ATM de 
Barcelona on s’analitzaran les necessitats especifiques 
de determinats col·lectius, com és el cas dels estudiants 
de la UAB.

No obstant, cal tenir present que el col·lectiu d’estudi-
ants de la UAB pot fer ús de la targeta TJove que in-
corpora importants bonificacions respecte al preu del 
bitllet senzill. Aquesta targeta ha incrementat la seva 
utilització en els darrers anys, al tractar-se d’un títol de 
transport adequat per als usuaris com els estudiants, 
que fan un ús elevat de la xarxa de transports. Així 
mateix la seva pujada tarifària ha estat limitada per tal 
d’incentivar-ne el seu ús.

Barcelona, 7 de gener de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 19/X, 
sobre les polítiques de salut sexual, afectiva 
i reproductiva i la interrupció voluntària de 
l’embaràs
Tram. 390-00019/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 51862 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la Mesa de la Comissió

Núm. moció: 390-00019/10

Sobre: Control compliment de la Moció 19/X, sobre 
les polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i 
la interrupció voluntària de l’embaràs

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a l’apartat 5 de la Moció 19/X, sobre les 
polítiques de salut sexual, afectiva i reproductiva i la 
interrupció voluntària de l’embaràs (núm. de tram. 
390-00019/10), us adjunto en l’annex l’informe de 
l’avaluació de les polítiques públiques de salut sexual, 
afectiva i reproductiva pel període 2011-2013 i les pro-
postes d’acció fins al 2015.

Barcelona, 2 de gener de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Control del compliment de la Moció 62/X del 
Parlament de Catalunya, sobre els procedi-
ments administratius relacionats amb l’im-
post sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 390-00062/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014
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Control del compliment de la Moció 63/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la sobirania 
energètica
Tram. 390-00063/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 64/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’escola in-
clusiva
Tram. 390-00064/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 65/X del 
Parlament de Catalunya, sobre polítiques de 
seguretat pública
Tram. 390-00065/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 66/X del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge i el reallot-
jament de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 67/X, 
sobre la infància
Tram. 390-00067/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 68/X, 
sobre els programes de prevenció de la vio-
lència masclista i les relacions abusives en-
tre els joves
Tram. 390-00068/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 69/X, 
sobre el compliment de les recomanacions 
de l’informe del Comitè contra les Desapari-
cions Forçades de les Nacions Unides del 13 
de novembre de 2013
Tram. 390-00069/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014

Control del compliment de la Moció 70/X, 
sobre les polítiques de cooperació
Tram. 390-00070/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 14.01.2014
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre l’informe 
PISA corresponent al 2012
Tram. 354-00222/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 49097).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, 24.12.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre el projecte del Go-
vern respecte a l’Agència Tributària
Tram. 354-00226/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 50903).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 09.01.2014.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00777/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació d’Organitzacions Cata-
lanes Internacionalment Reconegudes amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00778/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Amnistia Internacional amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00779/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00780/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Taula per l’Acció Exterior amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00781/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.



20 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

4.53.05. INFORMACIó 47

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Pro Seleccions Es-
portives Catalanes amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00782/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Assemblea Nacional Catalana amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00783/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Direcció de Relacions Internacio-
nals de la Diputació de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00784/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00785/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00786/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la fundació Centre d’Informació 
i Documentació Internacionals a Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00787/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00788/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Casa Àsia amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00789/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la fundació Casa Amèrica Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00790/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Pons 
Ràfols, catedràtic de dret internacional pú-
blic de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00791/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Sa-
garra, professor titular de dret internacional 
públic i relacions internacionals de la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00792/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Josep M. 
Castellà Andreu, professor de dret constitu-
cional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00793/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí 
Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00794/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Francesc 
Morata, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00795/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença de Gracia Vara-
Arribas, experta de l’European Institute of 
Public Administration EIPA Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00796/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Carles Viver 
i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00797/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Roig 
Molés, professor de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00798/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Jacint Jor-
dana, director de l’Institut Barcelona d’Es-
tudis Internacionals, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00799/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Vi-
nyamata, director del Campus per la Pau i la 
Solidaritat de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00800/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Xavier So-
lano, exdelegat de la Generalitat al Regne 
Unit, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00801/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Ferran Tar-
radellas, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 352-00802/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença d’Anna Terrón i 
Cusí, de l’Institut de per a la Globalització, la 
Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les 
Nacions Unides, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00803/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00804/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Rafael Gra-
sa, president de l’Institut Català Internacio-
nal per la Pau, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00805/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Carles A. 
Gasòliba i Böhm, president de la fundació 
Centre d’Informació i Documentació Interna-
cionals a Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00806/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Sa-
garra, professor titular de dret internacional 
públic i relacions internacionals de la Facul-
tat de Dret de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00807/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Joan Colom 
i Naval, president del Consell Català del Mo-
viment Europeu, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00808/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Vaquer 
Fanés, director de l’Open Society Initiative 
for Europe, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00809/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Blanca Vilà 
Costa, professora de dret de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00810/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença de Pere Vilano-
va, catedràtic de ciència política i adminis-
tració pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00811/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00812/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00813/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Senén Flo-
rensa i Palau, president executiu de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00814/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Antònia Sa-
bartés, secretària general de l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00815/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Rañé Blasco, president del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00816/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 50923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Maria Àn-
gels Prats Mora, jurista especialitzada en 
acció exterior, amb relació al Projecte de llei 
de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00817/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50943).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Santiago 
Castellà i Surribas, professor de dret de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00818/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 50943).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença de Santiago 
Castellà i Surribas, professor de dret de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00819/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 51051).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Marçal Gir-
bau Garcia, expert en l’Euroregió i respon-
sable de l’Ostal d’Occitània de Tolosa, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00820/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Pons 
Ràfols, catedràtic de dret internacional pú-
blic de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00821/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00822/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Amnistia Internacional amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00823/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat amb relació al Projecte de llei de l’ac-
ció exterior de Catalunya
Tram. 352-00824/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00825/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Ecologistes en Acció amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00826/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.



20 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

4.53.05. INFORMACIó 53

Proposta de compareixença de Victoria 
Abellán Honrubia, catedràtica de relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00827/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Anna Badia 
Martí, catedràtica de relacions internacio-
nals de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00828/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Andreu Olesti 
Rayo, catedràtic de relacions internacionals 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 352-00829/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Helena Tor-
roja Mateu, professora de relacions interna-
cionals de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00830/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Laura Huici 
Sancho, professora de relacions internacio-
nals de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00831/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Montserrat 
Nebrera, professora de ciències jurídiques i 
polítiques de la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00832/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença de Manuel Vall-
bé, professor de dret internacional públic i 
relacions internacionals de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00833/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Susana Bel-
trán, professora de dret internacional públic 
i relacions internacionals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00834/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Clàudia Ji-
ménez, professora de dret internacional pú-
blic i relacions internacionals de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’acció exterior de Cata-
lunya
Tram. 352-00835/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Caterina 
Garcia Segura, catedràtica de relacions in-
ternacionals de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de l’acció 
exterior de Catalunya
Tram. 352-00836/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Alex Calvo, 
professor de dret internacional de la Euro-
pean University, amb relació al Projecte de 
llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00837/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Patrícia Ji-
ménez de Parga Maseda, professora de de 
dret internacional públic i relacions inter-
nacionals de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00838/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença d’Araceli Man-
gas Martín, professora de de dret internaci-
onal públic i relacions internacionals de la 
Universitat Complutense de Madrid, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00839/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Martín Or-
tega Carcelén, professor de de dret interna-
cional públic i relacions internacionals de la 
Universitat Complutense de Madrid, amb re-
lació al Projecte de llei de l’acció exterior de 
Catalunya
Tram. 352-00840/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Antonio Remi-
ro Brotons, catedràtic de dret internacional 
de la Universitat Autònoma de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de l’acció exterior 
de Catalunya
Tram. 352-00841/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
51673).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Miquel 
Buch, president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00842/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Xavier Amor, 
president de la Federació de Municipis de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00843/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Eduard Sa-
garra, professor de dret internacional i re-
lacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona i president de l’Associació per a 
les Nacions Unides a Espanya, amb relació 
al Projecte de llei de l’acció exterior de Ca-
talunya
Tram. 352-00844/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Proposta de compareixença de Manuel Ma-
nonelles, professor de relacions internacio-
nals de Blanquerna . Universitat Ramon Llull, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00845/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Jordi Baca-
ria, director president de la fundació Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals 
a Barcelona i catedràtic d’economia aplica-
da de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’acció ex-
terior de Catalunya
Tram. 352-00846/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença de Mònica Sa-
bata Fernández, presidenta de la Federació 
d’Organitzacions Catalanes Internacional-
ment Reconegudes, amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00847/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Jove Cambra Internacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00848/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 51674).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Horitzó Europa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00849/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Projecte Governament 
Democràtic Mundial amb relació al Projecte 
de llei de l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00850/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 51675).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.

Proposta de compareixença d’Ana Mar Fer-
nández Pasarín, professora de ciència polí-
tica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
l’acció exterior de Catalunya
Tram. 352-00851/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 51679).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 09.01.2014.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Bo-
nal, director de recerca PISA - Catalunya de 
la Fundació Jaume Bofill, davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè valori 
els resultats de l’informe PISA 2012 a Cata-
lunya
Tram. 356-00543/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 49300).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 24.12.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè 
exposi el projecte de decret de procediment 
i mesures de protecció dels infants i adoles-
cents en situació de risc, desemparament o 
guarda protectora
Tram. 356-00549/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 49839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 15.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui la reducció dels mòduls dels cen-
tres residencials d’acció educativa
Tram. 356-00550/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 49840).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 15.01.2014.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre el pla d’homogeneïtzació de les 
vies de peatge i sobre el funcionament i les 
mesures de seguretat del sistema de rodalia 
de Barcelona
Tram. 356-00552/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 50432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 15.01.2014.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Que-
rol, investigador de l’Institut de Diagnosi 
Ambiental i Estudis de l’Aigua, perquè ex-
pliqui les conseqüències dels alts índexs de 
contaminació atmosfèrica
Tram. 356-00557/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 50604).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 15.01.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Catalana d’Em-
preses de Transport de Mercaderies per 
Carretera de Catalunya davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre els incompliments del Govern amb el 
sector del transport de mercaderies per car-
retera
Tram. 356-00559/10

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
50656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 15.01.2014.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Save the Children davant la Co-
missió de la Infància perquè informi sobre 
les mesures integrals que proposa per a la 
protecció de la infància davant la violència
Tram. 356-00562/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jo-
sé Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 51854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 15.01.2014.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 25

Convocada per al dia 22 de gener de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

22 de gener de 2014

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 22 de gener, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00018/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 222, 57).

3. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014. Tram. 200-00010/10. Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 214, 3).

4. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. Tram. 200-00011/10. Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost. Debat i vo-
tació del dictamen de la Comissió, de les esmenes re-
servades i de les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 
215, 3, dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: 
BOPC 230, 13, esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 240).

5. Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es 
modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya. Tram. 203-00010/10. Govern de 
la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-
rogació del decret llei (text presentat: BOPC 228, 31).

6. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
afrontar la violència per motius polítics. Tram. 300-
00122/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’avantprojecte de llei 
orgànica de protecció de la seguretat ciutadana. Tram. 
300-00128/10. Gemma Calvet i Barot, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets en 
matèria sanitària. Tram. 300-00123/10. Marta Ribas 
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones. 
Tram. 300-00124/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
sanitàries de les retallades. Tram. 300-00125/10. Isa-
bel Vallet Sànchez, del Grup Mixt. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’im-
puls de les tecnologies de la informació i de la comu-
nicació. Tram. 300-00126/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el Fons de coopera-
ció local. Tram. 300-00127/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la salut mental. Tram. 302-00109/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat de l’aire. Tram. 302-00110/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atenció als infants i adolescents tutelats. Tram. 
302-00111/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de les persones amb dependència. Tram. 



20 de gener de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

4.67. INFORMACIó 59

302-00112/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la utilització de l’escola com a eina de construcció 
nacional. Tram. 302-00113/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la convocatòria d’un referèndum d’autodetermina-
ció. Tram. 302-00114/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2014

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat

Presentació
Reg. 52431

A la Mesa del Parlament

Àngel Ros i Domingo, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 17.a 
del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la 
seva renúncia de la condició de diputat.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2014

Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació
Reg. 51913

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que constitueixen una dese-
na part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la interposi-
ció de recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional amb relació a la Llei 20/2013, de 9 de 
desembre, de garantia de la unitat de mercat. (BOE 
núm. 295 de 10 de desembre de 2013), basant-se en la 
justificació següent: 

Els articles 6, 18, 21, Capítol V, Capítol VII, la disposi-
ció addicional desena, l’apartat 3 de la disposició final 
primera i la disposició final tercera de la llei 20/2013, 
de 9 de desembre, poden vulnerar la CE i l’EAC, 
d’acord amb els següents

Fonaments jurídics

Primer. Pel que fa al contingut de l’article 
6 de la Llei 20/2013 i la seva possible manca 
d’encaix amb l’EAC i la CE

L’article 6 de la llei estableix l’anomenat «Principi d’efi-
càcia de les actuacions de les autoritats competents en 
tot el territori nacional», segons el qual «Els actes, les 
disposicions i els mitjans d’intervenció de les autoritats 
competents relacionats amb el lliure accés i exercici 
de l’activitat econòmica tenen eficàcia en tot el terri-
tori nacional, d’acord amb el que estableix el capítol V 
d’aquesta llei». Aquest article, en funció del seu desen-
volupament en el capítol esmentat de la llei (i que trac-
tarem posteriorment), pot generar una indefinició de la 
normativa aplicable i per tant, una manca de seguretat 
jurídica, que podria vulnerar els articles 9.3 i per exten-
sió 103 de la Constitució Espanyola.

Igualment, i en funció del seu desenvolupament en el 
capítol V de la llei (i que tractarem posteriorment), 
podria entrar en contradicció amb el principi d’eficà-
cia territorial de les normes previst en l’article 14 de 
l’Estatut d’Autonomia i la limitació material respecte 
a l’abast territorial i efectes de les competències de la 
Generalitat previst a l’article 115 i també en contra-
dicció amb les competències exclusives reconegudes 
en els articles 116 (Agricultura, ramaderia i aprofita-
ments forestals), 119 (Caça, pesca, activitats marítimes 
i ordenació del sector pesquer), 121 (Comerç i fires), 
123 (Consum), 124 (Cooperatives i economia social), 
125 (Corporacions de dret públic i professions titula-
des), 126 (Crèdit, banca, assegurances i mutualitats 
no integrades en el sistema de seguretat social), 127 
(Cultura), 128 (Denominacions i indicacions geogrà-
fiques i de qualitat), 139 (Indústria, artesania, control 
metrològic i contrastació de metalls), 141 (Joc i espec-
tacles) 144 (Medi ambient, espais naturals i meteoro-
logia),146 (Mitjans de comunicació social i serveis de 
contingut audiovisual), 154 (Promoció i defensa de la 
competència), 155 (Propietat intel·lectual i industrial), 
157 (Publicitat), 162 (Sanitat, salut pública, ordenació 
farmacèutica i productes farmacèutics), 169 (Trans-
ports) i 171 (Turisme); les competències compartides 
reconegudes en els articles 116 (Agricultura, ramade-
ria i aprofitaments forestals), 119 (Caça, pesca, acti-
vitats marítimes i ordenació del sector pesquer), 126 
(Crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integra-
des en el sistema de seguretat social), 133 (Energia i 
mines), 139 (Indústria, artesania, control metrològic i 
contrastació de metalls), 145 (Mercats de valors i cen-
tres de contractació), 146 (Mitjans de comunicació so-
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cial i serveis de contingut audiovisual), 152 (Planifi-
cació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica), 
162 (Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i 
productes farmacèutics); i amb les competències exe-
cutives reconegudes en els articles 121 (Comerç i fi-
res), 155 (Propietat intel·lectual i industrial), 162 (Sani-
tat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes 
farmacèutics).

Segon. Pel que fa al contingut de l’article 
18 de la Llei 20/2013 i la seva possible manca 
d’encaix amb la CE i l’EAC 

L’article 18 de la llei estableix una sèrie de considera-
cions que es consideren que «limiten el lliure establi-
ment i la lliure circulació» d’acord amb els principis 
recollits al capítol II de la mateixa norma. El caràc-
ter extensiu d’algunes de les actuacions considerades 
com a limitacions al lliure establiment i la lliure cir-
culació podrien entrar en contradicció, donada la pos-
sibilitat d’existència de normatives diferenciades des 
del punt de vista material en afectar a competències 
autonòmiques, amb els mateixos articles referits en el 
fonament jurídic anterior. És a dir, podria vulnerar els 
articles 9.3 i per extensió 103 de la Constitució Espa-
nyola, i entrar en contradicció amb el principi d’eficà-
cia territorial de les normes previst en l’article 14 de 
l’Estatut d’Autonomia i la limitació material respecte 
a l’abast territorial i efectes de les competències de la 
Generalitat previst a l’article 115 i també en contra-
dicció amb les competències exclusives reconegudes 
en els articles 116 (Agricultura, ramaderia i aprofita-
ments forestals), 119 (Caça, pesca, activitats marítimes 
i ordenació del sector pesquer), 121 (Comerç i fires), 
123 (Consum), 124 (Cooperatives i economia social), 
125 (Corporacions de dret públic i professions titula-
des), 126 (Crèdit, banca, assegurances i mutualitats 
no integrades en el sistema de seguretat social), 127 
(Cultura), 128 (Denominacions i indicacions geogrà-
fiques i de qualitat), 139 (Indústria, artesania, control 
metrològic i contrastació de metalls), 141 (Joc i espec-
tacles) 144 (Medi ambient, espais naturals i meteoro-
logia),146 (Mitjans de comunicació social i serveis de 
contingut audiovisual), 154 (Promoció i defensa de la 
competència), 155 (Propietat intel·lectual i industrial), 
157 (Publicitat), 162 (Sanitat, salut pública, ordenació 
farmacèutica i productes farmacèutics), 169 (Trans-
ports) i 171 (Turisme); les competències compartides 
reconegudes en els articles 116 (Agricultura, ramade-
ria i aprofitaments forestals), 119 (Caça, pesca, acti-
vitats marítimes i ordenació del sector pesquer), 126 
(Crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integra-
des en el sistema de seguretat social), 133 (Energia i 
mines), 139 (Indústria, artesania, control metrològic i 
contrastació de metalls), 145 (Mercats de valors i cen-
tres de contractació), 146 (Mitjans de comunicació so-
cial i serveis de contingut audiovisual), 152 (Planifi-
cació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica), 
162 (Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i 

productes farmacèutics); i amb les competències exe-
cutives reconegudes en els articles 121 (Comerç i fi-
res), 155 (Propietat intel·lectual i industrial), 162 (Sani-
tat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes 
farmacèutics).

Tercer. Pel que fa al contingut de tot el 
capítol V de la Llei 20/2013 i la seva possible 
manca d’encaix amb la CE i l’EAC

El capítol V de la llei regula el «principi d’eficàcia en 
tot el territori nacional» tractat en el fonament jurídic 
primer. En aquest sentit l’article 19 regula la «lliure 
iniciativa econòmica en tot el territori nacional» i l’ar-
ticle 20 l’«eficàcia en tot el territori nacional de les ac-
tuacions administratives». Ambdós articles parteixen 
del principi de «normativa de lloc d’origen», segons el 
qual les autoritzacions relatives a l’activitat econòmi-
ca efectuades per les autoritats competents del territo-
ri d’origen tenen validesa en tot el territori de l’Estat 
espanyol. Donada l’existència de normatives de con-
tingut material diferenciat en les diferents Comunitats 
Autònomes, ambdós articles podrien vulnerar –de la 
mateixa manera que els casos descrits en els Fona-
ments Jurídics Primer i Segon– els articles 9.3 i per 
extensió 103 de la Constitució Espanyola, i entrar en 
contradicció amb el principi d’eficàcia territorial de 
les normes previst en l’article 14 de l’Estatut d’Auto-
nomia i la limitació material respecte a l’abast terri-
torial i efectes de les competències de la Generalitat 
previst a l’article 115 i també en contradicció amb les 
competències exclusives reconegudes en els articles 
116 (Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals), 
119 (Caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del 
sector pesquer), 121 (Comerç i fires), 123 (Consum), 
124 (Cooperatives i economia social), 125 (Corporaci-
ons de dret públic i professions titulades), 126 (Crèdit, 
banca, assegurances i mutualitats no integrades en el 
sistema de seguretat social), 127 (Cultura), 128 (De-
nominacions i indicacions geogràfiques i de qualitat), 
139 (Indústria, artesania, control metrològic i contra-
stació de metalls), 141 (Joc i espectacles) 144 (Medi 
ambient, espais naturals i meteorologia),146 (Mitjans 
de comunicació social i serveis de contingut audio-
visual), 154 (Promoció i defensa de la competència), 
155 (Propietat intel·lectual i industrial), 157 (Publici-
tat), 162 (Sanitat, salut pública, ordenació farmacèu-
tica i productes farmacèutics), 169 (Transports) i 171 
(Turisme); les competències compartides reconegudes 
en els articles 116 (Agricultura, ramaderia i aprofita-
ments forestals), 119 (Caça, pesca, activitats marítimes 
i ordenació del sector pesquer), 126 (Crèdit, banca, as-
segurances i mutualitats no integrades en el sistema 
de seguretat social), 133 (Energia i mines), 139 (In-
dústria, artesania, control metrològic i contrastació de 
metalls), 145 (Mercats de valors i centres de contrac-
tació), 146 (Mitjans de comunicació social i serveis de 
contingut audiovisual), 152 (Planificació, ordenació i 
promoció de l’activitat econòmica), 162 (Sanitat, salut 
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pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèu-
tics); i amb les competències executives reconegudes 
en els articles 121 (Comerç i fires), 155 (Propietat intel-
lectual i industrial), 162 (Sanitat, salut pública, orde-
nació farmacèutica i productes farmacèutics).

Quart. Pel que fa al contingut de l’article 21 i la dis-
posició addicional desena de la Llei 20/2013 i la seva 
possible manca d’encaix amb la CE i L’EAC

L’article 21 de la llei regula l’«autoritat competent en 
la supervisió dels operadors», caracteritzant els re-
quisits per a determinar el dret aplicable respecte als 
«requisits d’accés a l’activitat econòmica», «la super-
visió i control de l’exercici de l’activitat econòmica» 
i «el control del compliment de la normativa relaci-
onada amb la producció i els requisits del producte 
per al seu ús i consum». L’article 21 podria vulnerar 
el principi d’eficàcia territorial de les normes previst 
en l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia i la limitació 
material respecte a l’abast territorial i efectes de les 
competències de la Generalitat previst a l’article 115 
i també en contradicció amb les competències exclu-
sives reconegudes en els articles 116 (Agricultura, ra-
maderia i aprofitaments forestals), 119 (Caça, pesca, 
activitats marítimes i ordenació del sector pesquer), 
121 (Comerç i fires), 123 (Consum), 124 (Cooperati-
ves i economia social), 125 (Corporacions de dret pú-
blic i professions titulades), 126 (Crèdit, banca, asse-
gurances i mutualitats no integrades en el sistema de 
seguretat social), 127 (Cultura), 128 (Denominacions 
i indicacions geogràfiques i de qualitat), 139 (Indús-
tria, artesania, control metrològic i contrastació de 
metalls), 141 (Joc i espectacles) 144 (Medi ambient, 
espais naturals i meteorologia),146 (Mitjans de comu-
nicació social i serveis de contingut audiovisual), 154 
(Promoció i defensa de la competència), 155 (Propietat 
intel·lectual i industrial), 157 (Publicitat), 162 (Sanitat, 
salut pública, ordenació farmacèutica i productes far-
macèutics), 169 (Transports) i 171 (Turisme); les com-
petències compartides reconegudes en els articles 116 
(Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals), 119 
(Caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del sec-
tor pesquer), 126 (Crèdit, banca, assegurances i mutu-
alitats no integrades en el sistema de seguretat social), 
133 (Energia i mines), 139 (Indústria, artesania, con-
trol metrològic i contrastació de metalls), 145 (Mercats 
de valors i centres de contractació), 146 (Mitjans de 
comunicació social i serveis de contingut audiovisual), 
152 (Planificació, ordenació i promoció de l’activitat 
econòmica), 162 (Sanitat, salut pública, ordenació far-
macèutica i productes farmacèutics); i amb les compe-
tències executives reconegudes en els articles 121 (Co-
merç i fires), 155 (Propietat intel·lectual i industrial), 
162 (Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i 
productes farmacèutics). Aquesta possible vulneració 
d’aquests articles de la Constitució Espanyola i l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya es fa extensiva a la Dis-
posició Addicional Desena sobre la «determinació de 
l’autoritat d’origen».

Cinquè. Pel que fa al contingut del capítol VII 
i l’apartat tres de la disposició final primera de 
la Llei 20/2013 i la seva possible manca d’encaix 
amb la CE i l’EAC

El capítol VII de la llei regula els «mecanismes de 
protecció dels operadors econòmics en l’àmbit de la 
llibertat d’establiment i la llibertat de circulació». Ai-
xí, en l’article 26 s’estableix el «procediment en de-
fensa dels drets i els interessos dels operadors eco-
nòmics per les autoritats competents», l’article 27 la 
«legitimació de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència», l’article 28 els «mecanismes addici-
onals d’eliminació d’obstacles o barreres detectats pels 
operadors econòmics, els consumidors i els usuaris». 
L’apartat tres de la Disposició Addicional Primera am-
plia el procediment regulat en l’article 127 introduint 
els articles 127 bis, 127 ter i 127 quater. Aquest me-
canisme atorga una capacitat a la Secretaria del Con-
sell per a la Unitat de mercat i a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència que podria vulnerar les 
competències de la Generalitat referides en els Fona-
ments Jurídics anteriors, és a dir les competències ex-
clusives reconegudes en els articles 116 (Agricultura, 
ramaderia i aprofitaments forestals), 119 (Caça, pesca, 
activitats marítimes i ordenació del sector pesquer), 
121 (Comerç i fires), 123 (Consum), 124 (Cooperati-
ves i economia social), 125 (Corporacions de dret pú-
blic i professions titulades), 126 (Crèdit, banca, asse-
gurances i mutualitats no integrades en el sistema de 
seguretat social), 127 (Cultura), 128 (Denominacions 
i indicacions geogràfiques i de qualitat), 139 (Indús-
tria, artesania, control metrològic i contrastació de 
metalls), 141 (Joc i espectacles) 144 (Medi ambient, 
espais naturals i meteorologia),146 (Mitjans de comu-
nicació social i serveis de contingut audiovisual), 154 
(Promoció i defensa de la competència), 155 (Propietat 
intel·lectual i industrial), 157 (Publicitat), 162 (Sanitat, 
salut pública, ordenació farmacèutica i productes far-
macèutics), 169 (Transports) i 171 (Turisme); les com-
petències compartides reconegudes en els articles 116 
(Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals), 119 
(Caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del sec-
tor pesquer), 126 (Crèdit, banca, assegurances i mutu-
alitats no integrades en el sistema de seguretat social), 
133 (Energia i mines), 139 (Indústria, artesania, con-
trol metrològic i contrastació de metalls), 145 (Mercats 
de valors i centres de contractació), 146 (Mitjans de 
comunicació social i serveis de contingut audiovisual), 
152 (Planificació, ordenació i promoció de l’activitat 
econòmica), 162 (Sanitat, salut pública, ordenació far-
macèutica i productes farmacèutics); i amb les compe-
tències executives reconegudes en els articles 121 (Co-
merç i fires), 155 (Propietat intel·lectual i industrial), 
162 (Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i 
productes farmacèutics).
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Sisè. Pel que fa al contingut de la disposició 
final tercera de la Llei 20/2013 i la seva 
possible manca d’encaix amb la CE i l’EAC

La Disposició Final Tercera de la llei modifica la Llei 
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis. 
Concretament introdueix modificacions normatives 
en matèria de comerç que podrien vulnerar les com-
petències exclusives i executives recollides a l’article 
121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Comerç 
i fires).

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Oriol Amorós 
i March, Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveus ad-
junts; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu i Domingo, 
Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuen-
ca, Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Cara-
bassa, Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i 
Rubio, Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Beni-
to, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, 
Roger Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, 
Alba Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats. 
del GP d’ERC

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries

Presentació

Reg. 51914

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, que constitueixen una dese-
na part dels membres d’aquesta cambra, d’acord amb 
el que estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 
2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, sol·liciten un dictamen previ a la interposi-
ció de recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional amb relació a la Llei orgànica 8/2013, 
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educa-
tiva (LOMCE) (BOE núm. 295 de 10 de desembre de 
2013), pel que fa al contingut dels preceptes següents: 

1. De modificació de la LO 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (LOE): nou art. 2 bis; nou art 6 bis; nou 
art. 9.3; art. 18.3.b); art. 20.5; art. 21.2; art. 24.4.b) i 
c) 7è; art. 24.5; art. 25.6.b) i c) 9è; art. 25.7; art. 28.9; 
art. 29.1 i 29.4; art. 34 bis 4.7è i 5; 34 ter 4.j) i 5; art. 
36.5; art. 36 bis 1 i 3; art. 38.1 i 2; art. 41.2 d) i 41.3 b); 
art. 43.1; art. 62.1; art. 64.2; art. 84.2 segon paràgraf, 
art. 84.3; art. 111 bis; art. 116; art. 117.6; art. 119; art. 
120.3; art. 127; art. 132; art. 133; art. 135; art. 142.1 i 2; 
art. 143; art. 144; art. 147.2; DA 2a; DA 34; DA 36; DA 
38; DA 39; DF 5a; DF 7a; DF 7a bis; DT 1a; DT 2a.

2. DF 2a de modificació de la LO 8/1985, de 3 de juli-
ol, reguladora del dret a l’educació (LODE): arts. 54.2, 
57 i 61.1 LODE.

3. DF 3a de modificació de la LO 8/1980, de 22 de se-
tembre, de finançament de les CCAA (LOFCA): DA 
8a apartat 3.

4. DF 5a.

Fonaments jurídics

I. Vulneració de drets i competències de la 
Generalitat en matèria d’educació

La modificació legislativa aprovada per la Llei orgàni-
ca 8/2013, de 9 de desembre, per la qual s’incorporen 
els articles 2bis, 6 bis, 36bis i 111 bis 3 i 6 a la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (loe), i es 
modifiquen els seus articles 21.2, 29, 38.1 i 2, 41.2d), 
41.3b), 62.1, 64.2, 119, 120.3, 127, 142, 143, 144.1 se-
gon paràgraf, 147.2, les disposicions addicionals 34a i 
36a, les disposicions finals 5a i 7a de la LOE i la dis-
posició transitòria primera, així com les disposicions 
finals 2a, 3a i 5a de la LOMCE, suposen la vulneració 
de la distribució competencial prevista a la Constitu-
ció Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 
en concret en allò relatiu a competències en educació 
de la Generalitat de Catalunya previstes a l’article 131 
EAC, en relació a l’article 149.3 CE.

Concretament el nou article 2bis.3 regula òrgans de 
participació de la comunitat educativa en la programa-
ció de l’ensenyament de tot l’Estat, i vulnera així l’ar-
ticle 131.2 a) EAC que estableix la regulació d’aquests 
òrgans com a competència de la Generalitat, en el seu 
territori.

Així mateix, els nous article 6bis, 36.bis, 111bis.3 i 6 
a la LOE i la nova redacció dels articles 21.2, 29, 38.1 
i 2, 41.2d), 41.3b), 62.1, 64.2, 119, 120.3, 127, 142, 143, 
144.1 segon paràgraf, 147.2, les disposicions addicio-
nals 34a i 36a, les disposicions finals 5a i 7a de la LOE 
i la disposició transitòria primera, així com les dispo-
sicions finals 2a, 3a i 5a de la LOMCE, vulneren la 
competència compartida de la Generalitat prevista a 
l’article 131.3 EAC en tant que regulen com a compe-
tència estatal: l’ordenació curricular, el disseny de les 
proves i el seu contingut, la possibilitat de complemen-
tar el bloc d’assignatures troncals o de fixar l’horari 
d’assignatures troncals i específiques i de lliure con-
figuració autonòmica, els criteris d’avaluació, l’avalu-
ació final d’Educació Secundària Obligatòria, les pro-
ves d’accés a la formació professional, l’avaluació del 
sistema educatiu, els consells escolars, les competèn-
cies i criteris de selecció dels directors dels centres, la 
tramitació de beques i ajudes, els criteris d’admissió a 
la Universitat, entre d’altres.

Aquesta regulació vulnera les competències de la Ge-
neralitat en: A) la programació de l’ensenyament, la 
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seva definició i l’avaluació general del sistema edu-
catiu; B) l’ordenació del sector de l’ensenyament i de 
l’activitat docent i educativa; C) l’establiment dels 
plans d’estudi corresponents, incloent-hi l’ordenació 
curricular; E) L’accés a l’educació i l’establiment i la 
regulació dels criteris d’admissió.

La Llei reserva al Govern de l’Estat la competència 
exclusiva en les assignatures troncals i específiques i 
deixa com a competència compartida un nombre re-
sidual d’assignatures, la qual cosa és contrària al con-
cepte establert per la doctrina constitucional sobre 
competència bàsica estatal en què el govern central 
fixa la part comuna dels currículums i garanteix que 
les comunitats autònomes tinguin la competència en 
la part restant.

El Govern de l’Estat es reserva totes les competències 
sobre les assignatures troncals, mentre que les Admi-
nistracions educatives només poden completar l’horari 
i els continguts, però no els criteris d’avaluació corres-
ponents a la part que ampliïn, la qual cosa a part de 
ser incongruent, vulnera clarament la competència de 
la Generalitat a l’ordenació curricular, i la seva avalu-
ació.

II. Vulneració de drets i competències de la 
Generalitat en matèria lingüística

La possibilitat d’eximir-se de cursar i/o realitzar l’ava-
luació de l’àrea de llengua cooficial i literatura, pre-
vista en les modificacions proposades per la LOMCE 
dels articles 20.5, 24.5, 25.7, 28.9, 34bis5, 34ter5, 36.5 
i la disposició addicional 39a de la Llei estatal d’Edu-
cació, suposen la vulneració de l’article 3 CE, i la 
competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
llengua pròpia prevista a l’article 143 EAC, el dret a no 
discriminació per raons lingüístiques previst a l’article 
32 i 6 EAC i els drets lingüístics en l’àmbit de l’en-
senyament de l’article 35 EAC, en relació a allò esta-
blert a l’article 148.17a CE i 149.3 CE. Efectivament, 
la LOMCE preveu la possibilitat que hi hagi alumnes 
que puguin eximir-se de cursar o realitzar l’avaluació 
de l’àrea de llengua cooficial de la Comunitat Autò-
noma corresponent, sense considerar aquesta mateixa 
exempció per a la llengua castellana, i per tant discri-
minant les llengües pròpies de les Comunitats Autò-
nomes que les tinguin, en clara contradicció amb el 
mandat constitucional que estableix que la riquesa de 
les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un 
patrimoni cultural que ha de ser objecte d’especial res-
pecte i protecció.

Així mateix la consideració de les llengües cooficials 
com a no troncals amb la modificació de l’article 24.5 
LOE relega aquestes llengües a un segon pla respec-
te a la llengua castellana i, per tant, es vulnera també 
l’article 3.2 CE i articles 143 i 35 EAC. La manca ma-
nifesta de justificació d’aquesta modificació comporta 
la vulneració del principi d’interdicció de l’arbitrarie-
tat dels poder públics previst a l’article 9.3 CE.

La modificació de la disposició addicional 38ena LOE 
i la disposició final tercera LOMCE vulneren també 
el citat article 3.2 CE, així com l’article 35.1 EAC que 
regula el model lingüístic en l’ensenyament a Catalu-
nya, en la mesura que estableix la preferència del cas-
tellà com a llengua vehicular quan regula que l’Admi-
nistració educativa ha de garantir l’oferta docent amb 
fons públics en la que el castellà sigui utilitzada com 
a llengua vehicular, però en canvi no estableix aques-
ta mateixa obligació respecte a les llengües pròpies de 
les comunitats autònomes. No existeix el dret a rebre 
els ensenyaments únicament en castellà o en català i, 
en qualsevol cas, que la Llei estableixi que les Admi-
nistracions educatives hauran de sufragar les despeses 
d’escolarització dels alumnes en centres privats que 
utilitzin el castellà com a llengua vehicular, suposa 
una invasió de les competències autonòmiques i afecta 
l’àmbit de decisió de les Comunitats Autònomes. En 
definitiva, la LOMCE vulnera el règim lingüístic de 
Catalunya establert a l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i a la Llei d’educació de Catalunya, i que reco-
neix el dret dels alumnes a no ser separats per raó de 
llengua.

Finalment, també la incorporació de la Disposició fi-
nal setena bis que estableix que el Govern de l’Estat 
determinarà les bases de l’educació plurilingüe des de 
segon cicle d’educació infantil fins a batxillerat suposa 
una clara vulneració de la competència lingüística de 
la Generalitat en matèria educativa.

III. Vulneració del dret a la llibertat 
ideològica, religiosa i de culte

Les modificacions regulades a la LOMCE dels ar-
ticles 18.3 b), 14.4 b), 24.4 b) i c)7, 25.6 b), 25.6 c)9, 
34bis.47e), 34ter.4j) i de la disposició addicional 2a, de 
la Llei 2/2006 de 3 de maig, d’educació, la disposició 
addicional segona, que preveuen la introducció de la 
religió com a àrea del bloc d’assignatures específiques, 
pot suposar una vulneració de l’article 16.1 i 3 CE, que 
garanteixen la llibertat ideològica, religiosa i de culte.

IV. Vulneració del dret a la no discriminació 
per raó de sexe

La modificació de l’article 84.3, 116 i disposició tran-
sitòria 2a LOE suposa una discriminació per raó de 
sexe, la qual cosa vulnera l’article 14 CE, a part de ser 
contradictori amb la disposició addicional 25ena de la 
mateixa LOE que regula l’atenció preferent i priorità-
ria dels centres que desenvolupin el principi de coedu-
cació en totes les etapes educatives i amb els articles 
205 i 43 de la Llei d’educació de Catalunya.

V. Vulneració d’altres drets

La modificació proposada de l’article 9.3 de la LOE 
pot contravenir, entre d’altres, els articles 9.2 CE i 31.2 
CE, perquè prioritza únicament els criteris de despo-
blació, dispersió geogràfica de la població, insularitat i 
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necessitats específiques de zones rurals per a la distri-
bució territorial de recursos dels programes de coope-
ració territorial i no té en compte criteris socioeconò-
mics com el cost de la vida o el nivell i magnitud de la 
pobresa en els territoris.

La modificació de l’article 84.2 LOE, amb la incor-
poració del segon paràgraf possibilita la reserva de 
fins al 20 per cent de la puntuació assignada a les sol-
licituds d’admissió al criteri del rendiment acadèmic 
de l’alumne o alumna, la qual cosa vulnera el dret 
d’accés a l’ensenyament en condicions d’igualtat ga-
rantit a l’article 27 CE, l’article 9.2 CE del deure dels 
poders públics de promoure les condicions per tal que 
la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els 
quals s’integra siguin reals i efectives, així com tam-
bé la competència de la Generalitat regulada a l’article 
131.3 e) EAC.

La modificació de l’article 117.6 LOE suposa la vulne-
ració de l’article 37.2 CE sobre el dret dels treballadors 
i empresaris a adoptar mesures de conflicte col·lectiu.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Oriol Amorós 
i March, Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveus ad-
junts; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu i Domingo, 
Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuen-
ca, Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Cara-
bassa, Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i 
Rubio, Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Beni-
to, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, 
Roger Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, 
Alba Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats. 
del GP d’ERC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre l’acompliment de les actuaci-
ons estadístiques corresponents al Progra-
ma anual d’actuació estadística per al perí-
ode 2011-2014
Tram. 334-00049/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 51887 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 13.01.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

D’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 
13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Cata-
lunya 2011-2014, us trameto, en suport digital, els de-
crets pel qual s’aproven els programes anuals d’actu-
ació estadística per als anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Ben atentament,

Barcelona, 8 de gener de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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